Regulamin Akcji Promocyjnej
„Konkurs dla Klientów Bury Trade Sp. z o.o. z okazji otwarcia punktu handlowego w Poznaniu”
1. OKREŚLENIA I DEFINICJE
Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
a) konkurs – akcja promocyjna, pod nazwą „Konkurs dla Klientów Bury Trade Sp. Z o.o. z okazji otwarcia punktu
handlowego w Poznaniu”, o charakterze konkursu, organizowana przez organizatora, której zasady określa
niniejszy regulamin;
b) organizator – Bury Trade Sp. z o.o., ul. Mełgiewska 38c, 20-234 Lublin, NIP: 946-26-36-576;
c) czas trwania konkursu – jest to okres od 04.12.2016r. do 15.01.2017r., przy czym czynności związane z
rozstrzygnięciem konkursu, wyłonieniem laureatów, przekazaniem nagród oraz przewidzianym czasem na
ewentualne postępowanie reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 27.02.2017r.;
d) dystrybutor – firma Bury Trade Sp. z o.o.;
e) uczestnik – firma, który przystąpiła do programu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Przez firmę
rozumie się podmiot (w każdej dopuszczonej prawnie formie) prowadzący działalność gospodarczą polegającą
na współpracy i zakupie produktów z oferty handlowej firmy Bury Trade Sp. z o.o.;
f) zgłoszenie – każdy uczestnik zostaje automatycznie zakwalifikowany i zgłoszony do konkursu. Uczestnik może
w każdej chwili zrezygnować z udziału w konkursie, jak również ma prawo do odmowy przyjęcia nagrody
wygranej w konkursie. W takim przypadku nagroda, która by mu przypadła, przechodzi na następnego w
kolejności uczestnika, który wyraża zgodę na udział w konkursie (wedle kryterium wykonania zadania
konkursowego) i wyraża zgodę na przyjęcie nagrody;
g) regulamin – niniejszy regulamin konkursu;
h) nagrody – nagrody opisane w dalszej części regulaminu, które otrzymają zwycięzcy niniejszego konkursu;
j) obrót – jest to wartość obrotu (liczona w PLN netto) zrealizowanego przez danego uczestnika na całości
dostępnego w ofercie asortymentu dystrybutora w okresie trwania konkursu, tj. od 04.12.2016r. do 15.01.2017r.
Obrót liczony jest dla każdego uczestnika indywidualnie, na podstawie danych sprzedażowych z systemu firmy
Bury Trade Sp. z o.o.;
k) zadanie konkursowe – zadanie polegające na dokonaniu jak największych łącznych zakupów z oferty
dystrybutora w okresie trwania konkursu. Realizacja zadania konkursowego dla każdego uczestnika liczona jest
indywidualnie (w PLN netto), na podstawie danych sprzedażowych z systemu firmy Bury Trade Sp. z o.o.
Uczestnicy rywalizują o zrealizowanie zadania konkursowego, tj. o jak najwyższą wartość zakupów - w ujęciu
wartościowym – wyrażone wartościowo w PLN netto.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs adresowany jest do uczestników, którzy przystąpili do konkursu na zasadach opisanych w niniejszym
regulaminie.
2. Regulamin określa zasady i warunki udziału uczestników w organizowanym przez organizatora konkursie, które
uczestnik akceptuje przystępując do konkursu.
3. Naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich
przysługujących mu z tytułu udziału w konkursie uprawnień, z prawem żądania wydania nagrody włącznie.
4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.12.2016r. i trwa do 15.01.2017r. przy czym czynności związane z
przyznaniem i wydaniem nagród oraz postępowaniem reklamacyjnym zakończą się najpóźniej w terminie do dnia
27.02.2017r.
3. UCZESTNICY
1. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie uczestnicy:
1. posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. prowadzący działalność gospodarczą (w każdej dopuszczonej prawnie formie),
3. współpracujący z Bury Trade Sp. z o.o.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków
rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.01.2017r.
2. Do rozstrzygnięcia konkursu organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców konkursu,
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów konkursu (odpowiednio I, II i III miejsce według kryterium
jak najlepszego wykonania zadania konkursowego w części dla klientów), którzy zostaną nagrodzeni nagrodą, o
której mowa w pkt 5.1 regulaminu.
4. Informacja o wynikach konkursu dostępna będzie w biurze organizatora oraz w placówce handlowej
dystrybutora w Poznaniu, przy ul. Franowo 1, hala M, boks 8 i 10, do dnia 13.02.2017r.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej przez organizatora oraz upoważnionego przedstawiciela
firmy Bury Trade Sp. z o.o.
6. Komisja Konkursowa przed przyznaniem nagród konkursowych zastrzega sobie możliwość sprawdzenia
dowodów zakupu produktów i weryfikacji prawidłowego naliczenia wartości kupionych produktów.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, jak
również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania
sprzeczne z regulaminem (np. fałszowania dowodów zakupu produktów promocyjnych, fikcyjnych zakupów i
dokonywania zwrotów zakupionych produktów, kilkakrotnego dokumentowania tych samych zakupów oraz
innych działań niezgodnych z ideą konkursu).
8. W przypadku wykluczenia któregokolwiek z laureatów, nagrody zostaną przyznane następnemu w kolejności
uczestnikowi, który dokonał największego zakupu produktów z oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
5. NAGRODY
1. Jednostkowymi nagrodami w konkursie są:
a) za zajęcie I miejsca - Telewizor SAMSUNG Smart TV 49’ LED Full HD UE49K5600 o łącznej wartości 2198,00
zł brutto (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody dla
klientów organizator przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 220,00 zł (słownie: dwieście
dwadzieścia złotych 00/100). Łączna całkowita wartość nagrody wynosi 2418,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące
czterysta osiemnaście złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 220,00 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.
b) za zajęcie II i III miejsca - Tablet SAMSUNG Galaxy Tab E T561 9,6’ o łącznej wartości 759,00 zł brutto (słownie:
siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dodatkowo do rzeczowej nagrody dla klientów organizator
przygotował dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 76,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).
Łączna całkowita wartość nagrody wynosi 835,00 zł brutto (słownie: osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100),
przy czym część pieniężna nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 76,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych
00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10%
wartości nagrody.
2. Laureat zobowiązany jest do pokrycia należności podatkowych z tytułu otrzymanej nagrody.
3. Łączna ilość nagród w ramach konkursu wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
4. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
5. Zwycięzcom w konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
6. WYDAWANIE NAGRÓD
1. Podstawą wydania przez organizatora nagrody jest potwierdzenie i akceptacja przez organizatora wartości
zakupu produktów z oferty dokonanych przez danego uczestnika w okresie trwania konkursu.
2. Uczestnicy, którzy zdobędą nagrody, zostaną o tym powiadomieni w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
konkursu.
3. Nagrody rzeczowe wydawane zostaną najpóźniej do dnia 06.02.2017r.
4. Nieodebranie nagrody w terminie oznacza rezygnację z nagrody.
5. Odbiór nagrody uczestnik pokwituje swoim podpisem na druku pokwitowania odbioru nagrody.
6. Uczestnik w momencie odbierania nagrody ma obowiązek sprawdzić czy jest ona kompletna i czy nie posiada
wad. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń ma prawo odmówić jej przyjęcia. W takim wypadku uczestnik w

ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez organizatora protokołu odmowy przyjęcia nagrody, otrzyma nagrodę
wolną od wad.
8. Data przekazania nagrody przez organizatora jest datą jej wydania.
7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. W momencie przekazania uczestnikowi nagrody, uczestnik staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a
organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu przez uczestnika
nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nagrody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne poszczególnych nagród,
chyba że ponosi winę za ich powstanie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrodę w przypadku jej zgubienia przez uczestnika lub jej
kradzieży uczestnikowi.
8. REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu i po jego zakończeniu, najpóźniej do dnia
13.02.2017r. (decyduje data wpływu reklamacji do organizatora).
2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i powinna zawierać:
- imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego,
- dokładny opis i powód reklamacji,
- treść żądania reklamacyjnego.
3. Reklamacje rozpatruje Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora. Rozpatrzeniu podlegają
wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni i kończy się najpóźniej dnia 27.02.2017r. Dniem rozpoznania
reklamacji jest dzień nadania przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację. Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych
roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora programu.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona pod adresem biura organizatora.
2. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady konkursu zawarte w
niniejszym regulaminie.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do dnia 27.02.2017 r.
ORGANIZATOR

