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.
K. Gutowski & H. Gutowski (wydawca MetropoliaBydgoska.PL), ul. Kościuszki 27, 85-079
Bydgoszcz, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 967-13-60061 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
prezentacje produktów oraz usług znajdujących się w ofercie Partnerów akcji poprzez ich
sprzedaż w cenie obniżonej o połowę w trakcie trwania akcji promocyjnej.
§2
Akcja METROPOLIA ZA PÓŁ CENY odbędzie się między 27 września a 3 października
2021 roku w godzinach otwarcia punktów poszczególnych Partnerów, którzy włączyli się do
akcji. Każdy z Partnerów samodzielnie określa, w które dni trwania akcji weźmie w niej
udział i zaproponuje swoje wybrane usługi czy produkty za połowę ceny. Zakłada się jednak,
że muszą to być minimum 3 dni w przedziale od 27.09.2021 r. do 3.10.2021 r.
§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
Partner może również wprowadzić vouchery, które będzie sprzedawał w trakcie trwania akcji
i umożliwiał zrealizowanie ich w późniejszym terminie. Partner sam określa czas realizacji
vouchera i dokładne warunki realizacji. Zastrzega się jednak, że jego cena musi być niższa o
50% od regularnej kwoty zakupu danego produktu lub usługi. Inna zniżka jest dopuszczalna,
jeśli voucher będzie dodatkową propozycją do innych usług/produktów oferowanych za
połowę ceny w trakcie trwania akcji.
§6
Udział w akcji METROPOLIA ZA PÓŁ CENY jest bezpłatny.

§7
Partner akcji zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania się do akcji tj. m.in.
zabezpieczenia odpowiedniej liczby produktów bądź stanowisk do wykonania usług
niezbędnych do realizowania oferty zaproponowanej na czas akcji.
§8
Partner akcji zobowiązuje się do przekazania w terminie nie późniejszym niż do 20 września
2021 roku wszystkich informacji, w tym: logo, zdjęć lokalu lub towarów/usług, 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.
§9
Aby wziąć udział w wydarzeniu, Partner zobowiązany jest do dostarczenia formularza
zgłoszeniowego, który będzie przekazany każdej osobie na życzenie. Podpisanie ww.
formularza oznacza akceptację Regulaminu, który jest dostępny na stronie
www.zapolceny.metropoliabydgoszcz.pl.
§10
Formularze zgłoszeniowe do akcji należy przesłać w formie skanu na adres e-mail
zapolceny@metropoliabydgoska.pl w terminie nie późniejszym niż 20 września 2021 roku.
§11
Wszelkie zmiany dotyczące nazw produktów/usług i ich cen Partner musi zgłosić do
Operatora w terminie nie późniejszym niż 26 września 2021 r. Informacje przekazane po tej
dacie nie będą uwzględniane.
§12
Jeśli regulacje krajowe związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 całkowicie
uniemożliwią prowadzenie działalności w terminie akcji, to Partner będzie mógł zrezygnować
z udziału w akcji METROPOLIA ZA PÓŁ CENY 2021. W tej sytuacji nie będzie wiązało się
to z żadnymi konsekwencjami z jego strony.
§13
Informacje o akcji można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z operatorem akcji pod
numerem telefonu 512 951 051, adresem mailowym: zapolceny@metropoliabydgoska.pl lub
w stacjonarnym biurze informacyjnym akcji zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 27B w
Bydgoszczy. Biuro jest czynne od 1 lipca do 4 października 2021 r., od poniedziałku do
piątku w godzinach 9:00-15:00.
§14
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w każdym czasie i bez
podania przyczyny, informując jednak Partnerów akcji o tym fakcie za pośrednictwem strony
www.zapolceny.metropoliabydgoszcz.pl.

