Regulamin konkursu stałego klienta
Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Uczestnikiem konkursu jest każdy klient (właściciel kwiaciarni), który w
terminie do 30.06.2015 r. wypełni formularz zgłoszeniowy uczestnictwa.
2. Czas trwania konkursu. Konkurs trwa od 15.05.2015 r. do 31.08.2015 r.
3. Punktacja. Wartość każdego zakupionego przez Uczestnika towaru
przeliczana będzie na punkty.
Punkty za zakupy na samochodzie.
Zakupy na kwotę

Punkty
(kwiaty żywe)

Punkty
(art. dekoracyjne)

50,00 zł

1 pkt

1 pkt

Punkty za zakupy w hurtowni.
Ilość przydzielonych punktów za zakupy dokonane w hurtowni będzie
uzależniona od strefy, w której Uczestnik ma zarejestrowaną działalność
gospodarczą.
Za zakupy na dziale art. dekoracyjnych dodatkowo będzie przydzielony 1
pkt.
Wyróżniamy 3 strefy:
A - Miejscowości w Polsce do 20 km od Turzy Śląskiej.
B - Miejscowości w Polsce w odległości od 20 - 50 km od Turzy Śląskiej i
Czechy.
C - Miejscowości w Polsce w odległości powyżej 50 km od Turzy Śląskiej i
Słowacja.
STREFA

WYDANA
KWOTA

KWIATY
ŻYWE

ARTYKUŁY
DEKORACYJNE

A

50,00 zł

1 pkt

2 pkt

B

50,00 zł

2 pkt

3 pkt

C

50,00 zł

3 pkt

4 pkt

Hurtownicy biorący udział w konkursie otrzymują 1 pkt za każde wydane
100 zł bez względu na to, w którym dziale dokonują zakupów.

Punkty naliczane będą bezpośrednio po dokonaniu zakupu, jednak
końcowa ilość punktów będzie pomniejszona o punkty naliczone na
podstawie nieuregulowanych rachunków.
4. NAGRODY I FINAŁ.
Każdy klient, który wypełni formularz zgłoszeniowy otrzyma bon w
wysokości 50 zł do zrealizowania w Hurtowni Rekpol w Turzy Śląskiej na
ul. Wodzisławskiej 37 A.
Bon można zrealizować przy dokonaniu jednorazowych zakupów za
kwotę minimum 500 zł w czasie trwania konkursu, czyli do 31.08.2015 r.
Bon wartościowy z formularza zgłoszeniowego przysługuje tylko raz dla
danego Uczestnika.
Finał konkursu odbędzie się w Hurtowni Rekpol w dniu 01.09.2015 r.
Nagrody gwarantowane:
I. Trzydniowa wycieczka dla 1 osoby do Pragi (wartość 1200 zł) 1500 pkt.
II. Weekend dla 2 osób w Wiśle - „Hotel Stok” (wartość 800 zł) 1000 –
1499 pkt.
III. Warsztaty florystyczne w hurtowni Rekpol (wartość 400 zł) 500 – 999
pkt.
IV. Nagroda niespodzianka 300 – 499 pkt.
5. Klient może tylko raz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
W przypadku wypełnienia kilku formularzy ważny będzie formularz z
wcześniejszą datą zgłoszenia.
Pozostałe formularze oraz przypisane do nich bony towarowe zostaną
anulowane.

6. Klient zgłaszający się do Konkursu Stałego Klienta wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Śląskie Centrum Florystyczne
REKPOL Sp. z o.o. i wykorzystanie ich na potrzeby konkursu. Przy czym
organizator zaręcza nieudostępnianie w/w. danych podmiotom
zewnętrznym.
Uczestnik konkursu wyraża również zgodę na otrzymywanie SMS'ów
informujących o postępach konkursu.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres:
rekpol@scf-rekpol.pl

