Regulamin współpracy w ramach akcji promocyjnej
METROPOLIA ZA PÓŁ CENY
Organizatorem akcji o nazwie METROPOLIA ZA PÓŁ CENY jest Urząd Miasta Bydgoszczy,
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 953-10-11-863
oraz numer statystyczny REGON 000596375. W jego imieniu, na mocy stosownej umowy
dwustronnej, Operatorem akcji jest Grupa Enjoy Media sp. j. Dawid Gulczyński & Krzysztof
Gutowski, ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP
967-13-60-061 oraz numer statystyczny REGON 341570443.
§1
Wydarzenie jest elementem promocyjnym miast i gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia
Metropolia Bydgoszcz mającym na celu zintegrowanie społeczności lokalnej, jak również
prezentację produktów oraz usług znajdujących się w ofercie Partnerów akcji poprzez ich sprzedaż
w cenie obniżonej o połowę w trakcie trzech dni trwania akcji promocyjnej.
§2
Akcja METROPOLIA ZA PÓŁ CENY odbędzie się między 5 a 7 października 2018 roku
w godzinach otwarcia poszczególnych Partnerów, którzy włączyli się do akcji.
§3
Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyskała akceptację Operatora.
§4
Każdy z Partnerów akcji zobowiązany jest przygotować na potrzeby akcji przynajmniej trzy produkty
bądź usługi, które w trakcie trwania akcji będzie oferował w cenie obniżonej o 50 procent w stosunku
do ceny cennikowej. Mniejsza liczba jest dozwolona w przypadku firm nieposiadających możliwości
obniżenia cen tylu produktów lub usług. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji
prawidłowości przedstawionej oferty.
§5
Udział w akcji METROPOLIA ZA PÓŁ CENY jest bezpłatny.
§6
Partner akcji zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania się do akcji tj. m.in. zabezpieczenie
odpowiedniej liczby produktów bądź stanowisk do wykonania usług niezbędnych do realizowania
oferty zaproponowanej na czas akcji.
§7
Partner akcji zobowiązuje się do przekazania w terminie nie późniejszym niż do 10 września 2018
roku wszystkich informacji, w tym: logo, zdjęć lokalu (lub innego), informacji o firmie na cele
promocyjno-marketingowe akcji, w szczególności do umieszczenia na oficjalnym fanpage'u
akcji
na
Facebooku
oraz
stronie
internetowej
dostępnej
pod
adresem
www.zapolceny.metropoliabydgoszcz.pl.

§8
Aby wziąć udział w wydarzeniu, Partner zobowiązany jest do dostarczenia formularza
zgłoszeniowego, który będzie przekazany każdemu Partnerowi na życzenie. Podpisanie
ww. formularza oznacza akceptację Regulaminu, który jest dostępny na stronie
www.zapolceny.metropoliabydgoszcz.pl.
§9
Formularze zgłoszeniowe do akcji należy przesłać w formie skanu na adres e-mail
m.dorawa@metropoliabydgoska.pl lub j.wroblewska@metropoliabydgoska.pl w terminie nie
późniejszym niż 10 września 2018 roku.
§10
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w każdym czasie i bez podania
przyczyny, informując jednak Partnerów akcji o tym fakcie.

