
REGULAMIN

KONKURSU STAŁEGO KLIENTA 2017

1. Uczestnikiem konkursu jest każdy klient hurtowni (właściciel  kwiaciarni lub hurtowni),
który  w  terminie  do  końca  kwietnia  wypełni  formularz  zgłoszeniowy  uczestnictwa.  W
przypadku wypełnienia kilku formularzy zgłoszeniowych ważny będzie ten z wcześniejszą
datą. Pozostałe formularze będą anulowane.

*  każdy  uczestnik  konkursu,  za  wypełnienie  FORMULARZA  zgłoszeniowego  otrzymuje
jednorazowo bon o wartości 50zł do wykorzystania w hurtowni w terminie do 31 maja 2017r.
przy zakupach za minimum 500 zł 

2. TERMIN
Konkurs trwa od 1 kwietnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.

3. ZASADY PUNKTACJI
Wartość  każdego zakupionego przez  uczestnika  towaru  będzie  przeliczana  na punkty.  Od
ilości zdobytych punktów będzie zależała wygrana nagroda. 

ZAKUPY W HURTOWNI każde jednorazowo wydane 100 zł = 1 pkt

ZAKUPY U PRZEDSTAWICIELI każde jednorazowo wydane 150 zł = 1 pkt

ZAKUPY na www.rekshop.eu każde jednorazowo wydane 150 zł = 1 pkt

HURTOWNICY każde jednorazowo wydane 250 zł = 1 pkt

Punkty naliczane będą bezpośrednio po dokonaniu zakupu, jednak końcowa ilość punktów
będzie  pomniejszona  o  punkty  naliczone  na  podstawie  rachunków  nie  uregulowanych  
w terminie.

4. NAGRODY

NAGRODA GŁÓWNA = 600 punktów
4 dniowa wycieczka autokarowa dla dwóch osób do WIEDNIA
 TERMIN: 8 - 11 września 2017
 (wartość nagrody 2000zł)

II NAGRODA= 500 punktów
3 dniowa wycieczka autokarowa dla dwóch osób do BUDAPESZTU
TERMIN: 29 września - 2 października 2017  
( wartość nagrody 1400zł)

III NAGRODA= 400 punktów
2 dniowa wycieczka autokarowa dla dwóch osób do BRATYSŁAWY
TERMIN: 09 - 10 września 2017 
 (wartość nagrody 1000zł)

*nagrody I-III łączą się ze sobą



IV NAGRODA= 200 - 399 punktów 
WARSZTATY FLORYSTYCZNE
(wartość nagrody 300zł)

Wśród laureatów IV nagrody dodatkowo zostaną rozlosowane NAGRODY SPECJALNE w
postaci  jednej  wycieczki  do WIEDNIA, jednej  wycieczki  do BUDAPESZTU, oraz jednej
wycieczki do BRATYSŁAWY. Termin losowania zostanie ogłoszony z wyprzedzeniem na
naszej  stronie  internetowej,  fanpage’u  firmowym,  za  pośrednictwem  SMS  i  przez
przedstawicieli handlowych. 

 Nagroda w postaci wycieczki nie łączy się z nagrodą w formie WARSZTATÓW.

Wszystkie nagrody na życzenie klienta wymieniamy na BONY zakupowe o równowartości
70% wartości przysługującej nagrody, które będą możliwe do realizacji w siedzibie hurtowni.
Na życzenie klienta istnieje możliwość wymiany nagrody o wyższej wartości na nagrodę o
niższej wartości, lecz w tym przypadku organizator nie zwraca klientowi różnicy wynikającej
z zamiany.

5. Wyniki  konkursu  zostaną  ostatecznie  zweryfikowane  do  05.09.2017.  O  wygranej
uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i za pośrednictwem SMS.

6. INFORMACJA O PUNKTACH
Punkty  będą  naliczane  uczestnikowi  bezpośrednio  po  dokonaniu  zakupów  
i gromadzone na “koncie klienta”. Informacja o ilości punktów będzie wysyłana uczestnikowi
cyklicznie  za  pośrednictwem  SMS,  przekazywana  przez  przedstawicieli  i  dostępna  na
życzenie w dziale marketingu pod numerem 609 020 918. 

7. USTALENIA KOŃCOWE
Przyjmuje się, że klient  zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych  osobowych  przez  organizatora  na  potrzeby  konkursu.  Przy  czym  organizator
zobowiązuje  się  do  nie  udostępniania  tych  danych  osobowych  osobom/podmiotom
zewnętrznym. Uczestnik wyraża również zgodę na otrzymywanie SMS-ów informujących  
o postępach konkursu.


