Regulamin akcji:
SPOKO Szkoła
§1
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem promocji jest firma PH SPOKO Szostak SP.J. z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Lotników 3e
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna
we Wrocławiu, Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013721. REGON:
890013950, NIP: 886-000-07-13 zwana dalej Organizatorem
§2
Ogólny opis promocji
1. Miejscem prowadzenia promocji jest Market Biurowo-Szkolny firmy Spoko Szostak SP.J. mieszczący się w
Wałbrzychu przy ul. Lotników 3e oraz wybrane sklepy branży biurowo-szkolnej- zwanych dalej Partnerami
2. Wykaz sklepów biurowo-szkolnych – Partnerów określa zał. nr 1.
3. Promocja będzie prowadzona pod nazwą " SPOKO Szkoła”
Promocja będzie obowiązywać od 16.06.2014r. do 30.09.2014 r. dla osób fizycznych – uczniów i od
16.06.2014 do 31.12.2014 dla placówek oświatowych.
4. Losowanie nagród odbywać się będzie w składzie trzech osób: 1 członka zarządu i dwóch pracowników
firmy w siedzibie Organizatora
§3
Uczestnicy akcji
1. Uczestnikiem AKCJI może być każda osoba fizyczna- uczeń (zwana dalej „UCZESTNIKIEM”).
2. Uczestnikiem AKCJI może być SZKOŁA, która wyraziła pisemną zgodę (OŚWIADCZENIE) na
umieszczenie na terenie szkoły materiałów promujących Akcję „SPOKO Szkoła”.
§4
Warunki i zasady korzystania z promocji

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupu
- artykułów szkolnych za kwotę minimum 50 zł brutto lub jej wielokrotności przez osoby fizyczneuczniów „Uczestników” w Markecie Biurowo-Szkolnym firmy SPOKO oraz u Partnerów
- artykułów biurowych, eksploatacyjnych i chemicznych ( innych) przez jednostki oświatowe w
Markecie Biurowo-Szkolnym firmy SPOKO, które wyraziły pisemną zgodę ( oświadczenie) na umieszczenie
na terenie szkoły materiałów promujących akcję SPOKO Szkoła
2. Z konkursu wyłączeni są pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osób przez niego
wyznaczonych do przeprowadzenia Akcji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 § 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§4
Sposób uzyskania nagród rzeczowych
1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy:
a. Dokonać zakupów gotówkowych, przelewowych lub kartą (płatniczą, kredytową) na kwotę 50 zł
brutto w Markecie Biurowo-Szkolnym Organizatora lub u wybranych Partnerów( sklepów).
b. Poprawnie wypełnić kupon, który uczestnik otrzyma od Kasjera wskazując dane osobowe ucznia
oraz dane instytucji edukacyjnej, której mają być naliczone punkty.
c. Wrzucić kupon do zabezpieczonego pojemnika konkursowego, który znajduje się przy wejściu
głównym w Markecie biurowo-szkolnym SPOKO oraz u Partnerów
2. Wypełniony kupon promocyjny to równowartość dziesięciu punktów premiowych, który jest przypisany
wskazanej instytucji edukacyjnej- punkty te są sumowane.
3. W każdy poniedziałek, kupony będą dostarczane przez Partnerów (sklepy) do siedziby Organizatora i
wyciągane celem podsumowania i wylosowania nagrody dla Uczestnika zgodnie z załącznikiem nr 2.
Aktualny ranking konkursu będzie umieszczony na stronie www.facebook.pl/spokowalbrzych

4. Każdy uczestnik za zakupy na kwotę 50 zł brutto bierze udział w loterii fantowej, wielokrotność kwoty 50 zł
brutto upoważnia do kilku losowań w loterii fantowej .

5. Losowanie nagród dla uczniów będzie miało miejsce w każdy poniedziałek miesiąca o godzinie 14.00 od
dnia 23.06. do 30.09.20114.
6. Wylosowani zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie bądź mailowo.
7. Zmiana numeru telefonu przez uczestnika oraz trzykrotne nieodbieranie połączenia i nie oddzwonienie w
ciągu tygodnia od pierwszego połączenia dyskwalifikuje kupon konkursowy.
8. Kupony nieczytelne, niekompletne nie będą brane pod uwagę, będą uznawane za nieważne.
9. Uczestnik ma 14 dni od dnia losowania na odbiór nagrody i musi tego dokonać osobiście, nie odebranie
nagrody skutkuje unieważnieniem kuponu konkursowego.
10. Lista osób, które zostały wylosowane będzie publikowana w Markecie Biurowo-Szkolnym organizatora, na
jego stronie internetowej www.biuro-system.pl i na www.facebook.pl/spokowalbrzych oraz u Partnerów - w
sklepach
11. Nagrodzone zostaną 3 jednostki oświatowe , które zbiorą największą ilość punktów wynikających z sumy
kuponów premiowych i z samodzielnych zakupów dokonywanych przez jednostki edukacyjne. Za każde
50 zł brutto zakupów dokonanych przez jednostkę edukacyjna przypisane jest 10 punktów.
12. Jednostki edukacyjne otrzymają nagrodę rzeczową zgodnie z załącznikiem nr 2. Załącznik określa również
maksymalną ilość placówek oświatowych, które uprawnione będą do otrzymania nagród pocieszenia
(wszystkie placówki, które wezmą udział w akcji)
13. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia poszczególnych cech nagród rzeczowych ani
prawo ich wyboru
14. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny

§5
Postanowienia Końcowe
1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym
regulaminem.
2. Uczestnik biorący udział w promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest PH SPOKO Szostak Sp.J. z siedzibą w
Wałbrzychu, ul. Lotników 3e. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie promocji pod nazwą SPOKO
Szkoła. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
3. Z niniejszym regulaminem można zapoznać się w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej.
4. Reklamacje dotyczące Promocji SPOKO Szkoła muszą być składane wyłącznie w formie pisemnej w
terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji na ręce pracownika Marketu Biurowo-Szkolnego.
5. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis
i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja powołana przez Organizatora w terminie 14
dni od daty wpływu reklamacji. Zawiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji nie później niż 21 dni od
daty jej wpływu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego

Załącznik nr 1 do Regulaminu akcji SPOKO Szkoła
1. Partnerzy: Sklepy biurowo-szkolne:
WAŁBRZYCH:
J&G Płaczek Joanna , ul. MICZURINA 1,
SKLEP SZKOLNO-PAPIERNICZY Ławińska Dorota UL.1-GO MAJA 163,
AGATA Zygmunt Pieprzyk ul. 11-go listopada 134,
KRYSTEK: Julianna Nowakowska ul. Sienkiewicza 4
BOGUSZÓW GORCE: Evita UL.SŁOWACKIEGO 8b,
KAMIENNA GÓRA: Alf , PLAC WOLNOŚCI 21

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu akcji SPOKO Szkoła
Nagrody 2014
I miejsce dla placówki
oświatowej
Drukarka laserowa
Niszczarka
Bon na zakupy art.
chemicznych na
kwotę 500 zł brutto
II miejsce dla placówki
oświatowej
Laminator
Gilotyna

Bon na zakupy art.
chemicznych na
kwotę 200 zł brutto i
na art. biurowe 200 zł
III miejsce dla placówki
oświatowej

Aparat fotograficzny

12 nagród indywidualnych dla
uczniów

Niszczarka
Bon na zakupy art.
biurowych na 200 zł
brutto
Tablet, telefon kom,
odtwarzacze MP3
pen drive,
doładowanie do
telefonu, plecak
szkolny z
wyposażeniem,

Pozostałe jednostki oświatowe

Każdy uczestnik akcji- osoba
fizyczna

drobne nagrody
rzeczoweart. chemiczne,
art. biurowe

Loteria fantowadrobne gratisy,
gadgety

PROMOCJA TRWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

