
 

 

REGULAMIN AKCJI  

„WSPIERAMY POLSKĄ SŁUŻBĘ ZDROWIA W WALCE Z KORONAWIRUSEM” 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady 

przeprowadzanej akcji „Wspieramy Polską Służbę Zdrowia w walce z koronawirusem” 

(zwaną w dalszej części „Akcją”). 

2. Organizatorem akcji jest Rutkowski Development Spółka Jawna z siedzibą w Ełku  (19-

300) przy ulicy Elizy Orzeszkowej 36A lok. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341505, 

NIP: 848-183-03-04, zwany dalej „Organizatorem”. 

3.  Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator. Podanie 

ewentualnych danych osobowych odbywa się zgodnie z zawieranymi umowami 

sprzedaży, umowami deweloperskimi i innymi zawieranymi z Organizatorem.  

5. Szczegółowa klauzula dotycząca danych osobowych znajduje się na stronie internetowej 

https://www.rutkowskidevelopment.pl/dzial-rodo. 

§2 

CZAS TRWANIA 

Akcja będzie przeprowadzana w terminie od 4 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku z 

możliwością jej skrócenia lub przedłużenia na dalszy czas.  

§3 

MIEJSCE PROWADZENIA AKCJI 

1. Akcja dotyczy całej oferty sprzedażowej Spółki prezentowanej we wszystkich Salonach 

Sprzedaży Rutkowski Development Spółka Jawna z siedzibą w Ełku oraz na stronie 

internetowej Organizatora www.rutkowskidevelopment.pl. 

2. Lista Salonów Sprzedaży znajduje się na stronie internetowej 

www.rutkowskidevelopment.pl.  

§4 

ZASADY AKCJI 

1. Celem nadrzędnym Akcji jest wsparcie wybranych przez Organizatora Szpitali, jak 

również personelu medycznego w walce z pandemią koronawirusa.  



2. Akcja będzie polegać na przekazaniu przez Organizatora środków finansowych  

w wysokości 1 000 złotych (słownie: tysiąc złotych) od każdorazowej podpisanej umowy 

deweloperskiej, zawartej w terminie od 04.04.2020 r. do 31.05.2020 r.  

3. Środki pieniężne zostaną przekazane, w formie darowizny, na konto wybranych przez 

Organizatora Szpitali.  

4. Środki finansowe Organizatora od umów deweloperskich podpisanych w okresie 

04.04.2020 r. - 30.04.2020 r. będą przekazane najpóźniej do dnia 15 maja 2020 roku, 

zaś środki finansowe od umów deweloperskich podpisanych w okresie 01.05.2020 r. -

31.05.2020 r. - do dnia 15 czerwca 2020 roku. 

5. Organizator przeznacza środki, o których mowa w ust. 2 i 3, według miejsca podpisania 

Umowy deweloperskiej.  

6. Jeżeli przedmiotem Umowy deweloperskiej będzie zakup lokalu mieszkalnego 

zlokalizowanego w Ełku, Giżycku lub Węgorzewie – środki finansowe z umów 

podpisanych w dniach 04.04.2020 r. - 30.04.2020 r. zostaną przekazane Szpitalowi S.A. 

w Ostródzie przy ul. Wł. Jagiełły 1, natomiast  środki finansowe z umów podpisanych w 

dniach 01.05.2020 r. - 31.05.2020 r. zostaną przekazane Szpitalowi Miejskiemu W Ełku 

przy ul. Baranki 24 oraz 1. Wojskowemu Szpitalowi z Pokliniką w Ełku przy ul. 

Kościuszki 30. W przypadku umowy deweloperskiej, której przedmiotem będzie zakup 

lokalu mieszkalnego w Gdańsku, środki finansowe zostaną przekazane do 7. Szpitala 

Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. Kontradmirała Prof. W. Łasińskiego w 

Gdańsku przy ul. Polanki 117, zaś w przypadku umowy deweloperskiej, której 

przedmiotem będzie zakup lokalu mieszkalnego w Białymstoku, środki finansowe 

zostaną przekazane do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. 

Waszyngtona 17 w Białymstoku.  

§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora jak również w jego Salonach 

Sprzedaży i na stronie internetowej www.rutkowskidevelopment.pl w okresie trwania 

Akcji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym wydłużenia 

bądź skrócenia czasu trwania Akcji. Informacja o zmianie Regulaminu (jak i zmieniony 

Regulamin) będzie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej pod 

adresem: www.rutkowskidevelopment.pl oraz zostanie umieszczona w Salonach 

Sprzedaży.  

3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach nieprzewidzianych  

w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

Ełk, dnia 1 kwietnia 2020 roku; aktualizacja 31 maja 2020 roku. 



 


