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REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „WYPOCZYNEK Z TETISEM 2017” 

 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 

 

1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Wypoczynek z Tetisem 2017” zwanej dalej 

Promocją, jest Michalczyk i Prokop Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070326, zwana dalej Organizatorem.  

 

2. Promocja ma charakter ogólnopolski i zostanie przeprowadzona w dniach od 1.01.2017 r.  

do 31.12.2017 r. 

 

 

II. UCZESTNICY I ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI 

 

1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców – kontrahentów Organizatora zwanych dalej 

Uczestnikami, którzy w czasie trwania promocji zadeklarują zakupy produktów Organizatora objętych 

promocją o wartości minimum 35.000,00 zł netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych). 

 

2. Uczestnik przystępując do promocji akceptuje jej warunki oraz postanowienia niniejszego regulaminu 

oraz składa w terminie do dnia 31.03.2017 r. lub do wyczerpania miejsc w wycieczce, w zależności od 

tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, pisemną deklarację przystąpienia stanowiącą załącznik do 

niniejszego Regulaminu, będący jego integralną częścią. 

 

3. Promocją objęte są produkty Organizatora występujące w obrocie pod wspólną marką „TETIS”. 

 

 

III. ZASADY PROMOCJI 

 

1. Każdy Uczestnik, który w terminie określonym w pkt. II.2. niniejszego regulaminu, zadeklaruje 

dokonanie w okresie trwania promocji zakupów produktów z grupy „TETIS” o wartości minimum 

35.000,00 zł netto (trzydzieści pięć tysięcy złotych) nabywa prawo zakupu na warunkach promocyjnych 

za cenę 1,23 zł brutto vouchera, którego wartość rynkowa wynosi około 3.100,00 zł brutto, 

uprawniającego jedną osobę, wskazaną przez Uczestnika, do udziału w miesiącach: maj, czerwiec 2017 

r. w 7-dniowej wycieczce turystycznej na wyspę Rodos, organizowanej przez koncesjonowane Biuro 

Podróży. Voucher uprawnia do przelotu samolotem, zakwaterowania w hotelu 4* i wyżywienia z opcją 

all inclusive. Przyjmuje się, że Uczestnikowi przysługuje prawo zakupu jednego lub nie więcej niż 

dwóch voucherów na promocyjnych warunkach, 

 

2. Warunkiem przystąpienia do promocji jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r. 

deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  

 

3. Uczestnik, który w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. nie dokona u Organizatora zakupów 

produktów objętych niniejszą promocją w zadeklarowanej wysokości, zobowiązany jest do dokonania 

dopłaty za zakupione na warunkach promocyjnych u Organizatora vouchery, w wysokości 3.100,00 zł 

brutto za każdy voucher. 

 

4. Wysokość dopłaty stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową brutto, a ceną promocyjną (1,23 zł) brutto, 

liczoną za każdy voucher. Dopłaty tej Uczestnik zobowiązuje się dokonać w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania faktury korygującej cenę nabytych voucherów, objętych dopłatą. 

 

5. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej wycieczce objętej niniejszą promocją. 

 

6. Liczba miejsc w wycieczce jest ograniczona. O pierwszeństwie udziału w wycieczce decyduje kolejność 

zgłoszeń kompletnych i prawidłowo sporządzonych deklaracji. 

 

7. W przypadku, gdy po upływie terminu, o którym mowa w pkt. III.2., pozostaną wolne miejsca 

uprawniające do udziału w wycieczce, jej uczestnicy, którzy złożyli już deklarację, stosownie do 

postanowień regulaminu promocji, mogą wykupić kolejne miejsca w tej wycieczce, za cenę rynkową. 

 

8. Przystąpienie do niniejszej promocji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w promocji „Tetis Premie 

2017”, co oznacza, że Uczestnikowi w roku 2017 nie będą naliczane punkty w tej promocji.  
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9. Organizator i Biuro Podróży zastrzegają sobie prawo rezygnacji z organizacji wycieczki opisanej w pkt. 

III.1. niniejszego regulaminu z powodu braku chętnych oraz wydarzeń losowych niezależnych od 

Organizatora (np. zamieszki, kataklizmy w miejscu wycieczki). W takim przypadku Uczestnik może 

wziąć udział w promocji „Tetis Premie 2017”. 

 

10. Rezygnacja Uczestnika z udziału w promocji lub w wycieczce nie zwalnia go od dokonania zapłaty za 

zamówione zgodnie z pkt III.1. i III.5. vouchery, jak również z obowiązku dopłaty, o której mowa w pkt 

III.3., z tym, że Uczestnik zwolniony jest z obowiązku dokonania dopłaty jeżeli, mimo rezygnacji z 

wycieczki, dokona zadeklarowanych zakupów. Tak wyliczona kwota należna Organizatorowi od 

Uczestnika pomniejszona zostanie o wartość nakładów zwróconych Organizatorowi przez Biuro 

Podróży, o ile taki zwrot kosztów nastąpi. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z tytułu uczestnictwa w niniejszej promocji  obciążają 

Uczestnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności 

wyłącznie na piśmie – przesyłką poleconą na adres: Michalczyk i Prokop Sp. z o.o., Dział Marketingu 

ul. Skrzywana 9,  93-588 Łódź. 

3. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące przebiegu wycieczki mogą być składane jedynie do Biura 

Podróży. 

4. Dane Uczestników promocji nie będą wykorzystywane do innych celów marketingowych, jak tylko 

związanych z niniejszą promocją. 

5. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom promocji w siedzibie organizatora oraz 

na jego stronie internetowej.  


