REGULAMIN PROMOCJI „PŁACIMY ZA OCENY”
PODSTAWOWE ZASADY
A. Promocja „Płacimy za oceny” polega na przyznawaniu rabatu przy jednorazowych zakupach
o wartości co najmniej 200 zł, jeśli kupujący przy ich dokonywaniu przedstawi świadectwo
szkolne (własne albo innej osoby, np. dziecka) z 2018 roku.
B.

Rabat wynosi: 5 zł za każdą „piątkę” i 6 zł za każdą „szóstkę”, które zostały wystawione na
okazanym świadectwie szkolnym. Ponadto, za ocenę bardzo dobrą z zachowania rabat
wynosi 5 zł, a za ocenę wzorową – 6 zł. Za ocenę opisową na świadectwie z klasy I-III szkoły
podstawowej rabat wynosi 20 zł. Za inne oceny nie można otrzymać rabatu.

C.

Z promocji można skorzystać od 22 do 24 czerwca 2018 r. we wszystkich sklepach
stacjonarnych sieci Media Expert.

D. Promocję organizuje spółka TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów (KRS
0000427063, NIP 767-10-04-218, REGON 570217011).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej możesz zapoznać się ze szczegółowymi zasadami Promocji „Płacimy za oceny” (dalej: Promocja),
którą przeprowadzamy na terenie Polski we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Media Expert.
W regulaminie Promocji (dalej: Regulamin) opisaliśmy zwłaszcza: jak wziąć udział w Promocji, co możesz
w niej otrzymać, a także jak zgłosić swoje zastrzeżenia (reklamację) dotyczące Promocji.
1.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI?

1.1.

Aby wziąć udział w Promocji trzeba w okresie od 22 do 24 czerwca 2018 r. w dowolnym sklepie
stacjonarnym Media Expert:
1.1.1. zakupić jednorazowo (jedną transakcją) towary za łączną kwotę co najmniej 200 zł
(dalej: Zakup);
1.1.2. okazać przy Zakupie świadectwo szkolne z 2018 r.

1.2.

Świadectwo szkolne, o którym wspominamy w pkt 1.1.2. Regulaminu musi być oficjalnym
dokumentem potwierdzającym ukończenie w 2018 roku jednej z klas będących etapem systemu
oświaty w Polsce, wystawionym przez uprawnioną do tego jednostkę oświatową w formie
przewidzianej przepisami prawa (dalej: Świadectwo). Świadectwo może być własne albo innej
osoby (np. dziecka).

1.3.

Udział w Promocji może wziąć każda osoba fizyczna, która mieszka w Polsce i dokonała Zakupu
jako konsument, tj. na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą (dalej:
Uczestnik). Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (np.
niepełnoletnie) mogą brać udział w Promocji i przedstawić swoje własne Świadectwo, ale musi
się to odbywać za pośrednictwem ich przedstawiciela ustawowego (jeśli Uczestnik ma mniej niż
13 lat) albo za zgodą ich przedstawiciela ustawowego (jeśli Uczestnik skończył 13 lat).
Przedstawiciel ustawowy to rodzic lub opiekun prawny.

1.4.

Dla jednego Zakupu można przedstawić tylko jedno Świadectwo. Ponadto, jedno Świadectwo
może być przedstawione („wykorzystane”) na potrzeby Promocji tylko jeden raz i tylko jeden raz
można otrzymać na jego podstawie rabat. Oznacza to, że nie można przy danym Zakupie okazać
Świadectw dwójki lub większej liczby dzieci – Uczestnik musi w takim przypadku wybrać jedno
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Świadectwo, które przedstawi przy danym Zakupie.
1.5.

Uczestnik ma obowiązek umożliwić pracownikowi sklepu zaewidencjonowanie numeru
Świadectwa przedstawionego przy Zakupie. Jest to konieczne, aby zadbać o przeprowadzenie
Promocji zgodnie z Regulaminem i zapobiec wielokrotnemu „wykorzystaniu” tego samego
Świadectwa. Inne dane znajdujące się na świadectwie nie będą ewidencjonowane.

1.6.

W Promocji można wziąć udział również za pośrednictwem sklepu internetowego
www.mediaexpert.pl, ale wyłącznie w ten sposób, że w okresie od 22 do 24 czerwca 2018 r.
należy dokonać zamówienia towaru/-ów za łączną kwotę co najmniej 200 zł z odbiorem i
płatnością w sklepie stacjonarnym Media Expert . Wówczas na potrzeby Promocji bierze się pod
uwagę datę dokonania ww. zamówienia towaru/-ów, jednakże odbiór i płatność za to
zamówienie w sklepie stacjonarnym Media Expert musi nastąpić do 1 lipca 2018 r. Spełnienie
ww. warunków jest równoznaczne z dokonaniem Zakupu (pkt 1.1.1. Regulaminu). Jeśli Uczestnik
w powyższej sytuacji nie odbierze ww. zamówienia i nie dokona za nie płatności w sklepie
stacjonarnym Media Expert w ww. terminie, nie może skorzystać z Promocji i otrzymać w niej
rabatu.

2.

CO MOŻNA OTRZYMAĆ W PROMOCJI I W JAKI SPOSÓB?

2.1.

W Promocji przyznawane są rabaty za oceny wystawione na Świadectwie, które Uczestnik
przedstawił przy okazji dokonywania Zakupu. Rabaty te mają następujące wartości:
2.1.1. 6 zł – za każdą ocenę celującą (6, 6-, 6+) na Świadectwie;
2.1.2. 5 zł – za każdą ocenę bardzo dobrą (5, 5-, 5+) na Świadectwie;
2.1.3. 20 zł – za ocenę opisową na Świadectwie ukończenia klasy I-III szkoły podstawowej, jeśli
uczeń otrzymał promocję do następnej klasy; jeśli na takim Świadectwie zostały
wystawione również inne oceny, za które można otrzymać rabat, to taki rabat również
jest przyznawany;
2.1.4. 6 zł – za ocenę wzorową z zachowania na Świadectwie;
2.1.5. 5 zł – za ocenę bardzo dobrą z zachowania na Świadectwie.

2.2.

Rabat nie jest przyznawany za jakiekolwiek inne oceny z przedmiotów lub zachowania.

2.3.

Rabat przyznawany jest od razu przy Zakupie (przy kasie) poprzez odpowiednie obniżenie ceny
za Zakup. Jeśli na Świadectwie wystawione zostało więcej ocen uprawniających do rabatu, to
jego kwota stanowi sumę rabatów za poszczególne oceny – zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu.
Przykład: Uczestnik dokonał Zakupu za kwotę 250 zł i przedstawił Świadectwo z pięcioma
„piątkami” (ocenami bardzo dobrymi) i oceną bardzo dobrą z zachowania. Otrzyma rabat w
łącznej kwocie 30 zł (5*5 zł + 5 zł) i cena za Zakup wyniesie 220 zł.

3.

REKLAMACJE

3.1.

Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 16 lipca 2018 r., a
za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień jej doręczenia Organizatorowi. Reklamacje złożone
po 16 lipca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

3.2.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (Media Expert,
ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów) z dopiskiem „Reklamacja – Płacimy za oceny”. Forma
pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać
imię i nazwisko reklamującego oraz adres do korespondencji, jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji, a także podanie czego domaga się osoba składająca
reklamację.

3.3.

Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia
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reklamacji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
dostarczenia reklamacji Organizatorowi.
3.4.

Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4.

WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.

Organizatorem Promocji jest TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem
1D, 77-400 Złotów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063, NIP 767-10-04218, REGON 570217011, kapitał zakładowy w wys. 38.500.000,00 zł wpłacony w całości (zwana
w regulaminie „Organizatorem”).

4.2.

Udział w Promocji oraz otrzymanie w niej nagrody nie pozbawia Uczestnika praw, które w
związku z dokonaniem Zakupu przysługują mu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów
prawa lub gwarancji udzielonych przez inne podmioty (np. uprawnień z tytułu rękojmi w
przypadku ujawnienia wady zakupionego produktu, prawa odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, gwarancji udzielonej przez producenta itd.).

4.3.

W przypadku, gdy w ramach Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych
Uczestników (np. jeśli biorą oni udział za pośrednictwem sklepu internetowego
www.mediaexpert.pl albo gdy składają reklamację), to takie przetwarzanie odbywa się w celu
przeprowadzania Promocji – udzielenia Uczestnikom rabatu oraz rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników są spółki Grupy Media Expert,
kontakt: Media Expert, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów. W pozostałym zakresie do
przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują
zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej
www.mediaexpert.pl, które są dostępne na https://www.mediaexpert.pl/s,zasadyprzetwarzania-danych.

4.4.

Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których
wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

4.5.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej
trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez
Uczestników. Przykładem powyższej zmiany Regulaminu jest zwiększenie wartości rabatów
przyznawanych w Promocji.

4.6.

Organizator ma prawo wykluczyć z Promocji oraz odebrać nagrodę Uczestnikowi, wobec
którego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdzono, że naruszył
postanowienia Regulaminu, a w szczególności prowadził działania, które stanowiły próby
obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji. W związku z przeprowadzaniem
postępowania wyjaśniającego Organizator uprawniony jest do podjęcia wszelkich niezbędnych
czynności zmierzających do usunięcia podejrzeń o udział danego Uczestnika w Promocji z
naruszeniem Regulaminu. W tym celu Organizator może zwłaszcza zobowiązać Uczestnika do
przedstawienia dowodów udziału w Promocji oraz uzyskania w niej prawa do nagrody zgodnie
z zasadami Regulaminu.

4.7.

Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę
złożoną Organizatorowi na adres, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów. Regulamin dostępny jest
również na stronie internetowej Promocji http://www.mediaexpert.pl/lp,placimy-za-oceny oraz
w sklepach stacjonarnych sieci Media Expert. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
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zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
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