REGULAMIN PROMOCJI ZAKUPOWEJ „ POWRÓT DO SZKOŁY Z KUBUSIEM”

§ 1 Zasady organizacji promocji
1. Organizatorem promocji zakupowej „POWRÓT DO SZKOŁY Z KUBUSIEM”, zwanej dalej
"Promocją", jest MGD MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z
siedzibą w Wadowicach, przy ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271001, której akta przechowywane są przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355, REGON 070768005, zwana
dalej: „Organizatorem”, działająca na zlecenie MWS-Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Tychach, ul.
Strefowa 13, dystrybutora produktów marki „Kubuś”.
2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w punktach sprzedaży
detalicznej, w których znajdować się będą w okresie trwania Promocji dostarczone przez
Organizatora materiały reklamowe i informacyjne dotyczące Promocji oraz produkty promocyjne, o
których mowa w ust. 5, zwanych dalej „punktami promocyjnymi”
3. Punkt sprzedaży detalicznej, zwany punktem promocyjnym rozumiany jest jako sklep ze
sprzedażą detaliczną.
4. Czas trwania Promocji w każdym z punktów promocyjnych obejmuje okres od dnia rozpoczęcia
Promocji w danym punkcie promocyjnym, nie wcześniejszego niż 1.08.2019 r., do dnia 31.09.2019
r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasu nagród w danym punkcie promocyjnym, względnie do
dnia wcześniejszego zakończenia Promocji w danym punkcie promocyjnym decyzją kierownika
punktu promocyjnego.
5. W przypadku wcześniejszego niż dzień 31.09.2019 r. zakończenia Promocji w danym punkcie
promocyjnym, materiały reklamowe i informacyjne dotyczące Promocji zostaną usunięte z punktu
promocyjnego.
6. Produktami promocyjnymi są produkty marki „Kubuś”:
a) napoje „Kubuś GO!” w butelce o pojemności 0,3 l (dowolne smaki),
b) Kubuś Play 0,4L – wszystkie smaki
c) Kubuś Play Woda&Owoce 0,4L – wszystkie smaki
d) Kubuś MUS 100g, Kubuś MUS+JOGURT 80g – wszystkie smaki
e) soki „Kubuś 100 %” w butelce o pojemności 0,3 l (dowolne smaki) dalej zwane Produktami Promocyjnymi).

§ 2 Uczestnictwo w promocji

1. Uczestnikiem Promocji, może być każda osoba fizyczna, która dokona w punkcie promocyjnym
jednorazowego zakupu 4 Produktów Promocyjnych i zachowa paragon promocyjny (dalej: zakup
promocyjny).

2. Nabycie w ramach jednego zakupu promocyjnego większej liczby Produktów Promocyjnych niż 4,
stanowiącej lub zawierającej w sobie wielokrotność liczby 4 (np. 8, 10, 12, 13 produkty itd.) uprawnia
uczestnika promocji do otrzymania większej liczby nagród odpowiadającej liczbie wielokrotności
liczby 4 równej lub zawartej w ramach zakupu promocyjnego (przykładowo w przypadku zakupu 10
produktów promocyjnych uczestnik otrzyma 2 nagrody).

§ 3 Nagrody
1. Nagrodami w promocji są:
1)

7 600 zestawów kredek 12 kolorów, każdy o wartości: 4,94 zł ( słownie: cztery złote

dziewięćdziesiąt cztery grosze) brutto
2) 7 600 zestawów FLAMASTRÓW 12 KOL, każdy o wartości: 3,51 zł ( słownie: trzy złote pięćdziesiąt
jeden groszy) brutto
3) 7 600 zestawów PLASTELIN 12 KOLORÓW, każdy o wartości: 3,51 zł ( słownie: trzy złote
pięćdziesiąt jeden groszy) brutto
4) 14 200 zestawów OŁÓWKÓW DO NAUKI PISANIA 2 SZTUKI Z TEMPERÓWKĄ, każdy o wartości:
2,45 zł ( słownie: dwa złote czterdzieści pięć groszy) brutto
5) 54 500 zestawów ZESZYTÓW A5 16 KARTEK KRATKA, każdy o wartości: 0,75 zł ( słownie:
siedemdziesiąt pięć groszy) brutto
6) 33 000 zestawów ZESZYTÓW A5 16 KARTEK LINIA PODWÓJNA/DWUKOLOROWA, każdy o
wartości: 0,75 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć groszy) brutto
7) 7 600 zestawów FARB PLAKATOWYCH 8 KOL./20 ML, każdy o wartości: 4,80 zł ( słownie: cztery
złote osiemdziesiąt groszy) brutto
8) 7 000 zestawów Bloków technicznych białych A4 10 kartek, każdy o wartości: 2,18 zł ( słownie:
dwa złote osiemnaście groszy) brutto
9) 7 000 zestawów Bloków rysunkowych białych A4 20 kartek, każdy o wartości: 1,45 zł ( słownie:
jeden złoty czterdzieści pięć groszy) brutto
10) 7 000 zestawów BLOKÓW RYSUNKOWYCH A4 16 KARTEK KOLOROWYCH BAMBINO, każdy o
wartości: 1,96 zł ( słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt sześć groszy) brutto
11) 7 000 zestawów TECZEK A4 Z GUMKĄ BAMBINO, każdy o wartości: 2,05 zł ( słownie: dwa złote
pięć groszy) brutto

12) 50 000 lupek, każda o wartości 1,35 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści pięć groszy) brutto
2. W przypadku wyczerpania zapasów nagród w danym punkcie promocyjnym nagrody nie będą
wydawane uczestnikom.
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Uczestnik Promocji dokonujący zakupu promocyjnego, będzie pobierał nagrody z półki przy
ekspozycji produktów „Kubuś” i okazywał je sprzedawcy przy kasie w chwili zakupu
promocyjnego, lub odbierał je od sprzedawcy przy kasie w chwili zakupu promocyjnego,
w zależności od decyzji zarządcy danego punktu promocyjnego.
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Łączna wartość puli nagród wynosi 348 771 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści osiem

tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych)

§4.
Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, na adres Organizatora
Promocji.
2. Ewentualne obowiązki publicznoprawne związane z opodatkowaniem nagrody ciążą na nagrodzonym
uczestniku. Z uwagi na wartość nagród ich otrzymanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
3. Regulamin niniejszy dostępny jest w siedzibie Organizatora Promocji oraz na stronie
www.kubuswszkole.pl
Informacja dodatkowa:
Klient dokonujący zakupu promocyjnego w promocji „POWRÓT DO SZKOŁY Z KUBUSIEM ”, na zasadach
określonych w Regulaminie tej promocji, znajdującym się na stronie www.kubuswszkole.pl oraz w
siedzibie Organizatora, jest równocześnie uprawniony do udziału w Konkursie „Zostanę Naukowcem”,
na zasadach określonym w odrębnym regulaminie, dostępnym również na stronie www.kubuswszkole.pl
oraz na stronie www.amooco.pl. Zapoznaj się z oboma regulaminami i zdobywaj nagrody!

