REGULAMIN AKCJI „ Nakręcamy wiedzę”

§ 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD
Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Nakręcamy Wiedzę” (zwanej dalej AKCJĄ) jest
LIQUI MOLY POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Janka Muzykanta 60
wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000065196,
reprezentowana przez:
Piotr Kasprzak, Prezes Zarządu
zwana w dalszej treści regulaminu „ORGANIZATOREM”

§ 2 PRZEDMIOT AKCJI
AKCJĄ objęte są wszystkie konfekcyjne produkty marki Liqui Moly zamykane za pomocą plastikowej
nakrętki, lub przykrywki.
§ 3 UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1.
2.
3.

W AKCJI mogą brać udział wszystkie szkoły o profilu samochodowym zwane dalej
„UCZESTNIKIEM”.
Warunkiem wzięcia udziału w AKCJI jest poprawne zgłoszenie się Szkoły do AKCJI oraz
zaakceptowanie niniejszego regulaminu nie później niż do 20.02.2017.
Zgłoszenia z dopiskiem „Nakręcamy Wiedzę” należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres:
LIQUIMOLY POLSKA Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa
lub mailowo na adres:
biuro@liqui-moly.pl
druk zgłoszenia znajduje się na końcu niniejszego regulaminu. Do zgłoszenia należy dodać
zdjęcie szkoły oraz jej krótki opis. UCZESTNIK zobowiązany jest posiadać pełne prawa
autorskie do zdjęcia szkoły. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystania przekazanych zdjęć oraz opisów szkół do celów promocyjnych AKCJI.
§ 4 CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ

AKCJA rozpoczyna się dnia 1 marca 2017 r. i kończy w dniu 30 czerwca 2017 r.
§ 5 ZASIĘG TERYTORIALNY PROMOCJI
AKCJA prowadzona jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6 NAGRODY

1.
2.
3.

4.
5.

Nagrodę będzie mógł otrzymać ten UCZESTNIK, który w okresie trwania AKCJI otrzyma
najwięcej punktów z zastrzeżeniem ust.4 niniejszego paragrafu..
Punkty będą naliczane za pośrednictwem profilu Facebook ORGANIZATORA.
Każdy UCZESTNIK który zakwalifikuje się do AKCJI zostanie zaprezentowany w poście
ORGANIZATORA. ORGANIZATOR raz dziennie będzie zliczał „polubienia” oraz udostępnienia
pod prezentacją każdego z UCZESTNIKÓW. Na tej podstawie będzie wyliczał ilość punktów wg.
Poniższych założeń.
1 polubienie = 1 punkt
1 udostępnienie – 5 punktów
Wynik dla każdego z UCZESTNIKÓW będą dostępne na oficjalnej stronie ORGANIZATORA
www.liqui-moly.pl
Nagroda zostanie przyznana jeżeli ORGANIZATOR w czasie trwania AKCJI zbierze co najmniej
300 kg nakrętek promocyjnych produktów.
Nagrodą będzie urządzenie do czyszczenia układów paliwowych Jet Clean Tronic wraz z
zestawem płynów o łącznej wartości 20 000 złotych brutto.
§ 7 ZBIERANIE PROMOCYJNYCH NAKRĘTEK

1.

2.

Promocyjne nakrętki będzie można zbierać samemu i wysyłać je w zbiorczych opakowaniach
na adres ORGANIZATORA, lub wrzucać do rozmieszczonych na obszarze całego kraju specjalnie
przygotowanych urn. Mapa rozlokowania urn będzie dostępna na stronie ORGANIZATORA:
www.liqui-moly.pl.
Ważenie przez ORGANIZATORA nakrętek będzie trwało systematycznie przez cały okres
trwania AKCJI, a informację o łącznej wadze, będą podawane na stronie organizatora, oraz na
profilu organizatora na portalu Facebook.
§ 8 WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 5 dni od daty zakończenia AKCJI i zostanie ogłoszone na profilu
organizatora na portalu Facebook, oraz na jego stronie www.liqui-moly.pl
§ 9 MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD
LIQUI MOLY zobowiązuje się do:
1. Nieodpłatnego przekazania ZWYCIĘZCY nagrody: urządzenia Jet Clean Tronic wraz z
kompletem środków chemicznych, o łącznej wartości 20 000 zł brutto. LIQUI MOLY dostarczy
i przekaże na swój koszt ww. nagrodę w miejscu i terminie uzgodnionym przez ORGANIZAORA
ze zwycięskim UCZESTNIKIEM AKCJI.
2. Przeszkoleniu wskazanej przez UCZESTNIKA kadry dydaktycznej z zakresu użytkowania
urządzenia.
§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin AKCJI jest dostępny na stronie www.liqui-moly.pl
2. ORGANIZATOR AKCJI oświadcza, że równowartość Nagrody stanowić będzie przychód
UCZESTNIKA.
3. ORGANIZATOR ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w AKCJI. Zmieniony regulamin obowiązuje od czasu
opublikowania zmiany na stronie internetowej ORGANIZATORA.
4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia AKCJI.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z AKCJĄ będą rozstrzygane
przez sąd właściwy według siedziby ORGANIZATORA.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AKCJI „ NAKRĘCAMY WIEDZĘ”

INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE:
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY KONTAKTOWEJ
PEŁNA NAZWA SZKOŁY
ADRES (wraz z kodem pocztowym)
NIP
TEL. KONTAKTOWY
e-mail

Opis Szkoły

ü

Zapoznałem się z Regulaminem akcji „ Nakręcamy Wiedzę” i akceptuję jego treść.

DATA I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY

