Regulamin współpracy w ramach akcji promocyjnej
„Dolny Śląsk za Pół Ceny”
§1
Organizatorem akcji o nazwie „Dolny Śląsk za pół ceny” jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna z
siedzibą we Wrocławiu , ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
0000062136, reprezentowaną przez Rajmunda Papiernika – Dyrektora Biura Zarządu Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej.
§2
Wydarzenie jest elementem promocyjnym, mającym na celu przedłużenie sezonu turystycznego na
Dolnym Śląsku, zintegrowanie społeczności lokalnej, jak również prezentację towarów i usług
znajdujących się w ofercie Partnerów, poprzez ich sprzedaż za pół ceny przez trzy dni trwania akcji
promocyjnej.
§3
Akcja „Dolny Śląsk za pół ceny” trwa od godziny 17.00 21.10.2016 do 23.10.2016, w godzinach
otwarcia obiektów usługowych i handlowych Partnerów, którzy włączyli się do akcji.
§4
Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyskała akceptację Organizatorów.
§5
Każdy z Partnerów akcji zobowiązany jest przygotować na potrzeby akcji pakiet usług (karty menu/
cenniki usług), które obniżone będą o 50% w stosunku do ceny cennikowej. Oferta może obejmować
jedynie produkty i usługi, które znajdują się w stałej ofercie Partnera, tym samym nie może dotyczyć
produktów i usług wprowadzonych do oferty, jedynie na czas trwania akcji.
W przypadku wyczerpania miejsc, usług, produktów objętych promocją Partner zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania organizatora, oraz umieszczenia informacji na swojej stronie
internetowej i w widocznym miejscu w obiekcie.
§6
W przypadku nie udzielenia zadeklarowanego rabatu Partner zostanie wykreślony z projektu bez
możliwości udziału w następnych edycjach.
§7
Udział w akcji „Dolny Śląsk za pół ceny” jest bezpłatny dla Partnerów będących członkiem
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
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§8
Partner akcji zobowiązuje się do przekazania w ciągu 8 dni od zakończenia akcji tj. do dnia
31.10.2016 r. informacji o liczbie uczestników, którzy skorzystali z oferty Partnera przygotowanej w
ramach akcji „Dolny Śląsk za pół ceny” oraz wypełnionych przez klientów ankiet dostarczonych przez
Organizatorów.
§9
Aby wziąć udział w wydarzeniu, Partner zobowiązany jest do dostarczenia zgłoszenia zawierającego:
podpisany regulamin
ofertę zawierającą pakiet usług (karty menu/ cennika usług), która będzie obniżona o 50% w
stosunku do ceny cennikowej
danych teleadresowych potrzebnych na potrzeby publikacji (adres, telefon, strona www,
e-mail)
3 zdjęć lokalu/obiektu/hotelu o rozdzielczości min. 300 dpi
wektorowego logo
krótkiego opisu reprezentowanego obiektu
każdy uczestnik nie będący członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej jest zobowiązany
do uiszczenia opłaty wysokości 50,00 zł, słownie pięćdziesiąt złotych na podstawie
wystawionej przez Dolnośląską Organizację Turystyczną Noty Księgowej.
§10
Organizatorzy akcji zobowiązują się do realizacji kampanii promocyjnej pod warunkiem dostarczenia
przez Partnerów w terminie materiałów niezbędnych do realizacji kampanii promocyjnej i uiszczenia
opłaty o ile nie jest członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
§11
Zgłoszenie należy dostarczyć do Organizatora nie później niż do 14.10.2016 roku.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu akcji „Dolny Śląsk za pół ceny” i akceptuję
wszystkie zawarte w nim warunki.

…………………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej)
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Zgłoszenie Dolny Śląsk za Pół Ceny

Nazwa podmiotu

NIP

Dane teleadresowe na
potrzeby publikacji:
adres, telefon, www,
adres e-mail

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu
Nr telefonu, adres e-mail
Ofertapakiet usług , która
będzie obniżona o 50% w
stosunku
do
ceny
cennikowej

Opis reprezentowanego
obiektu

…………………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej)
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