
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „KLUB KULTUR PAKO LORENTE” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „KLUB KULTUR PAKO LORENTE” (zwanej dalej „Akcją”), w ramach 
której, na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w niniejszym regulaminie, uczestnicy zgłaszają chęć 
uczestnictwa w akcji, jest firma PAKO LORENTE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzgowie 
(95-030),  Gospodarz 59A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700910, 
NIP: 5492420904, REGON: 121504391, zwana dalej „Organizatorem”.  

§2 
Akcja rozpoczyna się ̨ w dniu 6 października 2022 r. i trwa do 6 listopada 2022r. (okres ten zwany jest dalej 
„Okresem Akcji”). Akcja organizowana jest na obszarze całej Polski, na podstawie niniejszego regulaminu, 
zwanego dalej „Regulaminem”.  

§3 
Regulamin Akcji jest dostępny, przez cały Okres Akcji, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod 
adresem - www.pakolorente.com.  

§4 
Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z zaznajomieniem się ̨przez Uczestnika z Regulaminem i jego akceptacją.  

§5 
Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.  

§6 
Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na 
mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§7 
Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od 
przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.). 

II. WARUNKI UDZIAŁU W AKCJI 

§8 
1. W Akcji mogą ̨ uczestniczyć ́ wyłącznie osoby fizyczne mające ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do 

czynności prawnych, które: 
a. mają adres zamieszkania na terenie Polski; 
b. są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego tj. osobą fizyczną dokonującą z 

przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową; 

c. zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia; 
d. dokonały Zgłoszenia do Akcji na zasadach opisanych w Regulaminie; 
e. posiadają aktywne konto w serwisie społecznościowym Instagram o ustawieniach prywatności 

pozwalających na zaznajomienie się z zamieszczanymi treściami wszystkim użytkownikom 
(konto publiczne) (dalej jako „Profil”); 

f. posiadają aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostęp do Internetu. 

- dalej jako „Uczestnik” 
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2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w punkcie powyżej Regulaminu stanowi 
podstawę do wykluczenia Uczestnika z Akcji. 

§9 
1. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest sponsorowana, wspierana ani w żaden sposób powiązana z 

serwisem społecznościowym Instagram. Właściciel serwisu Instagram nie jest organizatorem ani 
współorganizatorem Akcji. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Akcje, a wszelkie pytania lub 
reklamacje dotyczące Akcji lub jej organizacji powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z działaniem 
dostawców usług internetowych lub właściciela serwisu społecznościowego Instagram i innych, które mogą 
mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji. 

§10 
1. Celem wzięcia udziału w Akcji należy w Okresie Akcji: 

a. dokonać jednorazowego wypełniania formularza zamieszczonego na stronie internetowej 
www.pakolorente.com i  

b. wypełnić rubrykę, w której należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe w sposób kreatywny i 
merytoryczny. Odpowiedź musi być napisana w języku polskim i zawierać nie więcej niż 600 znaków,  

lub 

c. w serwisie Instagram na Profilu Uczestnika opublikować zdjęcie w formie postu, na którym 
prezentowana jest sylwetka i styl Uczestnika, czyli ubiór i dodatki wraz ze znacznikiem 
@pakolorente_com i hashtagiem #klubkultur i 

d. zamieścić w opisie zdjęcia, o którym mowa powyżej odpowiedzi na pytanie konkursowe. 

- dalej jako „Zgłoszenie”. 

2. Prawa do zdjęć oraz treści odpowiedzi na pytanie, o których mowa powyżej muszą należeć do osoby 
zgłaszającej i nie naruszać praw autorskich, dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich. Organizator nie 
ponosi odpowiedzialności za zdjęcia prezentujące osoby trzecie lub naruszające prawa osób trzecich do 
zdjęć wysłanych przez zgłaszających bez ich wiedzy i zgody. Organizator wykluczy zdjęcia nagie, półnagie i 
inne, które nie spełniają wymogów Organizatora. Organizator wykluczy z udziału w Akcji uczestników 
których zdjęcia lub odpowiedzi zawierają wulgaryzmy, naruszają zasady współżycia społecznego lub dobre 
obyczaje.  

3. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia wyłącznie jeden raz. W przypadku dokonania więcej niż jednego 
Zgłoszenia pod uwagę będzie brane tylko pierwsze Zgłoszenie. 

§11 
1. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku 

przedstawionego na przesłanym (opublikowanym na Profilu) zdjęciu i udziela Organizatorowi niewyłącznej 
licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z treści Zgłoszenia w związku z celami Akcji, przy 
czym licencja jest udzielana bez ograniczeń terytorialnych, na okres jednego roku od dnia dokonania 
Zgłoszenia (lub do dnia cofnięcia wyrażonej zgody) wyłącznie w zakresie autorskich praw majątkowych do 
wykorzystania treści Zgłoszenia w związku z organizowaną przez Organizatora Akcją na następujących 
polach eksploatacji: wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania, udostępniania publicznego, 
wystawiania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w tym 
w  Internecie) i jednocześnie udziela zezwolenia na tworzenie opracowań, czy połączenie z innymi treściami 
lub innymi utworami. Uczestnik wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie treści Zgłoszenia na 
portalach społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora. 

http://www.pakolorente.com/


2. Uczestnik Akcji, poprzez fakt przystąpienia do Akcji, wyraża zgodę ̨na otrzymywanie na adres e-mail, który 
został podany podczas Zgłoszenia (lub na skrzynkę prywatną Uczestnika w serwisie Instagram), wiadomości 
w celu: powiadomienia o wynikach akcji, powiadomienia o wygranej i weryfikacji prawa do nagrody, 
wiadomości na temat realizacji sesji zdjęciowej, wiadomości na temat  wyboru zdjęcia do komunikacji i roli 
Ambasadora. Każdy uczestnik Akcji zobowiązany jest do regularnego sprawdzania, czy wiadomość ́e-mail 
od Organizatora Akcji nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane 
jako „wiadomości śmieci”/„spam” lub czy wiadomość w serwisie Instagram nie znajduje się w folderze 
„Prośby” lub „Ukryte prośby”. 

3. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności 
podanie nieprawdziwych danych, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika prawa uczestniczenia w Akcji. 

III. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY 

§12 
1. Organizator powoła jury w składzie: 

a) Natalia Eljaszuk  
b) Izabela Czarzasta   
c) Karolina Siudyła  

- dalej jako „Jury” 

2. Jury pod przewodnictwem Natalii Eljaszuk (dalej jako „Przewodnicząca Jury”) wybierze spośród wszystkich 
nadesłanych zgłoszeń 10 zwycięzców (dalej jako „Laureat” lub „Laureaci”), których odpowiedzi na pytanie 
konkursowe i zdjęcia uzna za najbardziej zgodne z misją i wizją marki Pako Lorente. Przy wyborze Laureatów 
będzie brana pod uwagę również inwencja twórcza, oryginalność i kreatywność. 

3. Obrady Jury odbędą się 10 listopada w siedzibie Organizatora. 

4. Po obradach Przewodnicząca Jury przedstawi Organizatorowi protokół z obrad Jury. Protokół z obrad Jury 
będzie zarchiwizowany w siedzibie Organizatora przez okres 5 lat.  

§13 
1. Ogłoszenie Laureatów nastąpi na stronie internetowej Organizatora www.pakolorente.com. Laureaci 

zostaną powiadomieni o wynikach Akcji i weryfikacji prawa do nagrody pocztą elektroniczną za pomocą ̨
wysłanej przez Organizatora wiadomości na adres e-mail podany podczas Zgłoszenia lub za pośrednictwem 
wiadomości prywatnej wysłanej na Profil Uczestnika. Organizator wyśle wiadomość ́w terminie 7 (siedmiu) 
dni roboczych od dnia przeprowadzania obrad Jury.   

2. Laureat dokonujący Zgłoszenia za pośrednictwem serwisu Instagram, po otrzymaniu wiadomości o 
wynikach Akcji, zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do przekazaniu mu Nagrody, w tym 
adresu e-mail i adresu do korespondencji. 

3. Nagrodami w akcji jest 10 tytułów Ambasadora marki Pako Lorente udzielanych na okres 6. miesięcy od 
dnia ogłoszenia Laureatów wraz z voucherem o wartości 10 000 zł do zrealizowania w wybranym salonie 
Pako Lorente oraz udziałem w sesji zdjęciowej w dniu wyznaczonym przez Organizatora i dodatkową 
nagrodą stanowiąca 11.11% wartości łącznej nagrody, która nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz 
zostanie przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej jako „Nagroda”). 

4. Laureat zobowiązany jest do podania Organizatorowi na jego żądanie danych niezbędnych do spełniania 
obowiązków podatkowych. 

5. W przypadku, gdy którykolwiek z Laureatów wybrany przez Jury nie przyjmie Nagrody lub z innych 
powodów zostanie wykluczony z Akcji, Jury będzie uprawnione do ponownego wyboru Laureata spośród 
pozostałych Uczestników. 
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6. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi. Laureat nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na 
osoby trzecie. 

§14 
1. Nagrody w postaci voucherów zostaną wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru na adres podany przez uczestnika w Zgłoszeniu lub w przypadku Zgłoszeń 
dokonywanych za pomocą serwisu Instagram na adres korespondencyjny podany w wiadomości prywatnej 
przekazanej za pośrednictwem tego serwisu. 

2.  Nagrody w postaci voucherów zostaną wysyłane najpóźniej do dnia 21 listopada 2022 r. Voucher nie 
podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu. 

3. W przypadku nieobecności Laureata pod wskazanym adresem, podczas próby doręczenia przez listonosza 
Poczty Polskiej vouchera, przesyłka z voucherem zostanie przekazana na wskazany w awizo punkt Poczty 
Polskiej. Nieodebranie (w tym brak jej podjęcia z placówki pocztowej) przesyłki z voucherem uznaje się ̨za 
rezygnację (brak przyjęcia) z Nagrody. Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, a Laureat traci prawo 
do Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia Vouchera z przyczyn 
leżących po stronie Laureata. 

4. Wartość voucherów nalicza się od pierwszych cen katalogowych produktów na który ma zostać 
wymieniony. Voucher nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.  

§15 
1. Organizator wyznaczy datę i miejsce organizacji sesji zdjęciowej wszystkich Laureatów Akcji i poinformuje 

o tym fakcie wszystkich Laureatów drogą mailową.  

2. Każdy Laureat Akcji zobowiązany jest do uczestnictwa w sesji zdjęciowej w dniu i miejscu wyznaczonym 
przez Organizatora. 

3. Organizator pokrywa udokumentowane koszty dojazdu Laureata do miejsca wykonywania sesji zdjęciowej, 
jednak z zastrzeżeniem, że kwota zwrotu nie przekroczy 300 zł brutto. 

4. Organizator będzie posiadać prawa autorskie do zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej. Laureat biorąc 
udział w Akcji i akceptując Regulamin udziela zgody na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na tych 
zdjęciach do działań promocyjnych, wizerunkowych, sprzedażowych w mediach społecznościowych, prasie, 
Internecie (w tym mediach społecznościowych), a także na stronie www.pakolorente.com oraz w salonach 
sprzedażowych.  

§16 
1. Laureaci w ramach Nagrody otrzymują tytuł „Ambasadora” na okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników 

Akcji z możliwością przedłużenia na podstawie wzajemnych, odrębnych ustaleń Laureata z Organizatorem.   

2. Laureaci, w ramach tytułu „Ambasadora”, zobowiązują sią do zamieszczenia na swoich kanałach social 
media (w tym serwisie Instagram), zgodnie z ustalonym przez Organizatora harmonogramem, wybranych 
wraz z Organizatorem zdjęć wraz z opisem zaakceptowanym przez Organizatora w liczbie 4 posty i 8 stories 
z linkiem do sklepu, a także do zamieszczenia relacji z realizacji vouchera w wybranym salonie Pako Lorente 
w postaci reels. Laureat zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi na adres e-mail 
klubkultur@pakolorente.com treść przygotowanych publikacji do uprzedniej akceptacji, najpóźniej na 3 dni 
robocze przed datą publikacji ustalaną w harmonogramie. 

3. Publikacje o których mowa w punkcie powyżej powinny być oznaczone znacznikiem @pakolorente oraz 
hashtagiem #nagrodawkonkursie, #ambasador i #reklama (lub [nagroda w konkursie], [ambasador] i 
[reklama]). Laureat zobowiązuje się do nieusuwania zamieszczonych postów oraz relacji reels przez cały 
okres posiadania tytułu „Ambasadora”. Stories o których mowa w punkcie powyżej powinny być dostępne 
na Profilu Laureata przez co najmniej 24 godziny. Laureatowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie 
za publikację postów, stories lub reels na swoim Profilu. 
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4. Laureat wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora informacji o jego publikacjach na Profilu oraz 
repost postów, stories lub reels Laureata przez Organizatora na jego profilu w serwisie Instagram. 

IV. REKLAMACJE 

§17 
1. Reklamacje mogą ̨ być ́ zgłaszane przez Uczestników Akcji na piśmie najpóźniej do 5 grudnia 2022 r. O 

zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki (w przypadku wysyłki za 
pomocą ̨Poczty Polskiej S.A.) lub data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę ̨mailową Organizatora. 

2. Reklamacje rozpatruje komisja. Rozpatrzeniu podlegają ̨ wyłącznie reklamacje zgłoszone w (i) formie 
pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja” (dopisek nie jest 
obowiązkowy) albo (ii) na adres e-mail: klubkultur@pakolorente.com 

3. Rozpatrywanie reklamacji niewymagających uzupełnienia trwa do 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, 
włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Postepowanie reklamacyjne jest 
dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postepowania reklamacyjnego dochodzenia 
roszczeń́ na drodze postepowania sądowego.  

4.  W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej 
wyjaśnić,́ Organizator niezwłocznie, nie później niż ̇przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi 
o tym osobę ̨składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa powyżej liczony jest od dnia 
złożenia uzupełnionej reklamacji. 
 

V. DANE OSOBOWE 

§ 18 
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników oraz Laureatów 
niniejszej Akcji jest: Pako Lorente spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzgowie (95-030),  
Gospodarz 59A, (tel. +48 42 211 37 58 e- mail: klubkultur@pakolorente.com).  

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą: 

Rodzaj danych Cel przetwarzania i podstawa prawna 

Dane podane w zgłoszeniu 
konkursowym z wyłączeniem 
wizerunku 

• w celach związanych z organizacją Akcją, w szczególności z 
przyjęciem zgłoszenia konkursowego, oceną tego zgłoszenia 
pod kątem spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji, 
wyłonienia zwycięzcy i ewentualnego przyznania nagrody – na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej 
przez uczestnika zgody; 

• w celu komunikacji z uczestnikiem w sprawach związanych z 
Akcją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 
uzasadnionych interesach realizowanych przez 
Administratora; 

• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 
ewentualnymi roszczeniami, mogącymi powstać na tle Akcji – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie 
uzasadnionych interesach realizowanych przez 
Administratora; 

Wizerunek przekazany 
Administratorowi w ramach 
zgłoszenia konkursowego 

• poza celami określonymi wyżej, wizerunek przetwarzany 
będzie w celu dalszej publikacji zdjęć konkursowych 
uczestnika na portalach społecznościowych lub wykorzystania 
tych zdjęć w celach promujących Organizatora - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej przez 
uczestnika zgody; 



Dane osobowe Laureatów, poza przetwarzaniem ich w celach i na podstawach prawnych wskazanych wyżej, 
przetwarzane będą ponadto w celach: 

a) zawarcia i wykonywania umowy na pełnienie przez Laureata roli Ambasadora marki należącej do 
Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

b) rozliczenia podatkowego przyznanej nagrody – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. Odbiorcami danych uczestników będą podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi związane z 
organizacją i rozliczeniem Akcji, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, prawne, marketingowe, 
pocztowe. Odbiorcami danych będą także podmioty publiczne, którym przekazanie danych osobowych 
uczestnika będzie obowiązkiem prawnym spoczywającym na Organizatorze, wynikającym z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Odbiorcami danych Laureatów, oprócz podmiotów wskazanych w ustępie powyższym, będą także podmioty 
współpracujące z Organizatorem w celu przyznania nagrody Laureatowi, np. podmioty świadczące usługi 
fotograficzne. W związku z tym, że pełnienie funkcji Ambasadora, wiąże się z upublicznieniem danych 
osobowych, m.in. w zakresie imienia, nazwiska, nazwy profilu na portalu społecznościowym i wizerunku, 
odbiorcami tych danych będzie nieograniczona liczba podmiotów. 

5. Przekazanie Administratorowi danych jest dobrowolne, lecz w przypadku ich niepodania, udział w Akcji i 
realizacja opisanych w ust. 2 celów nie będzie możliwe.  

6. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, osobie, 
której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie, poprzez 
zgłoszenie tego faktu Organizatorowi przy użyciu danych kontaktowych podanych w ust. 1. Cofnięcie 
udzielonej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
tej zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe uczestników przechowywane będą do czasu upływu przedawnienia roszczeń mogących 
wyniknąć na tle Akcji. Dane osobowe Laureatów, przetwarzane będą do czasu przedawnienia zobowiązań 
publicznoprawnych związanych z przyznaną nagrodą. 

8. Osobie, której dane dotyczą, na warunkach określonych w RODO, przysługują prawa: dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych i do wniesienia skargi wobec przetwarzania do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych gromadzonych w związku z Akcją do państwa 
trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, lecz niewykluczone, iż może to nastąpić. W związku z 
tym, Organizator informuje, że przekazując dane osobowe do państwa trzeciego, zapewni odpowiedni 
stopień ochrony tych danych, poprzez zawarcie z odpowiednim odbiorcą tych danych tzw. standardowych 
klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, chyba że w stosunku do danego państwa 
trzeciego, Komisja ta stwierdziła uprzednio zapewnienie przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych 
osobowych. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 
1. Organizator uprawniony jest do zmiany treści Regulaminu, przy czym Organizator zobowiązuje się, że w 

przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz 
nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Akcji. 

2. Wszelkie zmian w Regulaminie zostaną ogłoszone przez Organizatora za pośrednictwem strony 
internetowej https://www.pakolorente.com/. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania tj. 6 października 2022r.  

https://www.pakolorente.com/

