
Regulamin akcji charytatywnej “YES i Kosmos dla Dziewczynek”

§1
Organizatorem akcji charytatywnej pod nazwą: „YES i Kosmos dla Dziewczynek” („Akcja”)
jest YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Świerzawskiej 1, 60-321 Poznań,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS: 0000743417, o kapitale zakładowym 4 579 480,00 zł w całości
wpłaconym,, NIP: 778-01-71-607, REGON: 630182051 („Organizator”).

§2
Celem Akcji jest zebranie środków pieniężnych na rzecz Fundacji Kosmos dla
Dziewczynek.

§3
Akcja będzie odbywać się od dnia 1 marca 2023 roku do 31 marca lub wyczerpania stanu
biżuterii biorącej udział w akcji, w zależności od tego, który z terminów wystąpi wcześniej.

§4
Przystąpienie do Akcji jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu w
całości.

§5
Miejscem Akcji jest strona internetowa www.yes.pl prowadzona przez Organizatora
(„YES.pl”) oraz Salony YES.

§6
Akcja będzie polegała na sprzedaży przez Organizatora tysiąca limitowanych bransoletek
stworzonych we współpracy z Fundacją Komos dla Dziewczynek , dostępnych na YES.pl
(„Produkty”).

§7
Organizator przekaże całkowitą kwotę brutto uzyskaną ze sprzedaży bransoletek
wskazanych w §6 Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, która poprzez swoje działania
edukacyjne wspiera światopoglądowy, emocjonalny, kompetencyjny  rozwój dziewczynek w
Polsce.

§8
Uczestnicy Akcji nie mogą uzyskać rabatu na Produkty objęte Akcją. Na Produkty nie
przysługuje także rabat wynikający z uczestnictwa w programie lojalnościowym YES Club.

§9
Uczestnikom Akcji przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów



zakupionych w sklepie YES.pl w terminie 100 dni od dnia doręczenia Produktów.

§10
Uczestnikom Akcji nie przysługuje możliwość zwrotu lub wymiany Produktów, za wyjątkiem
realizacji uprawnienia opisanego w §9 regulaminu lub uprawnień z tytułu rękojmi lub
gwarancji.

§11
Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie YES.pl

§12
Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają, ani nie ograniczają prawa do
reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do
odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem YES.pl, zgodnie z
odrębnymi przepisami.

§13
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2023 r.


