
REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ 

„BIUREX Z KLASĄ”- X EDYCJA. 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 . Akcji. 

Akcji „BIUREX Z KLASĄ” . 

 

§ 2. Czas trwania akcji. 

1. Akcja rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2018 roku i trwa do dnia 30 września 

2018 roku – dla osób fizycznych, a  od 1 lipca do 31 grudnia 2018r. - dla szkół. 

 

§ 3. Dostępność regulaminu. 

Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkich 

zainteresowanych w czasie trwania Akcji począwszy od dnia jego rozpoczęcia w 

siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.biurex.com.pl. 

 

II. ORGANIZATOR I UCZESTNICY AKCJI. 

 

§ 4. Organizator Akcji. 

Organizatorem Akcji jest „BIUREX” Renata Duś z siedzibą w Lubinie 59-300,           

ul. Kolejowa 9A, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lubina  pod numerem 004468 

(zwana dalej „Organizatorem”). 

 

§ 5. Uczestnicy Akcji. 

1. Uczestnikiem AKCJI może być każda osoba fizyczna (zwana dalej 

„UCZESTNIKIEM”).  

http://www.biurex.com.pl/


2. Uczestnikiem AKCJI może być SZKOŁA, która wyraziła pisemną zgodę 

(OŚWIADCZENIE) na umieszczenie na terenie szkoły materiałów promujących             

X edycję „BIUREX Z KLASĄ”.  

3. Z konkursu wyłączeni są pracownicy oraz członkowie władz Organizatora lub osób 

przez niego wyznaczonych do przeprowadzenia Akcji, a także członkowie najbliższej 

rodziny tych osób. 

4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 § 5, rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE AKCJI. 

 

§ 6. Etapy Akcji. 

1. Akcja odbywa się na trzy sposoby: 

a) pierwszy etap przeprowadzony jest dla osób fizycznych , o których mowa 

w   § 5 ust. 1. z zastrzeżeniem każdy kupon wygrywa. 

b) drugi etap przeprowadzony jest dla szkół o których mowa w  § 5 ust. 2   

wskazanych przez Uczestników na kuponach - w formie zbierania 

punktów, decyduje ilość zebranych punktów. Jeden KUPON to jeden 

punkt dla szkoły. Wszystkie prawidłowo złożone kupony zostaną 

zsumowane z podziałem na poszczególne szkoły. 

c) trzeci etap - punkty zbierają dla siebie same szkoły, o których mowa w   § 5 

ust. 2 , za każde wydane 70,00 zł brutto przez szkołę w okresie od 1 lipca 

do 31 grudnia 2018r.  szkoła uzyskuje jeden punkt. 

2. W konkursie biorą udział tylko te kupony, które znajdują się w specjalnie 

do tego przeznaczonej urnie znajdującej się w siedzibie Organizatora i 

zostaną złożone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018r.. 

3. Kupony nieczytelne, niekompletne nie będą brane pod uwagę, będą 

uznawane za nieważne. 

4. Każdy Uczestnik ma prawo złożyć dowolna liczbę kuponów. 



5. Minimalna kwota zakupu upoważniająca do otrzymania jednego Kuponu  

to jednorazowy zakup o wartości 70,00 zł brutto i obejmuje zakup 

artykułów szkolnych. 

6. Uczestnikowi, który zakupi artykuły szkolne na większą wartość niż 

określone w § 6. ust. 5 przysługuje wielokrotność kwoty 70,00 zł brutto. 

Obowiązuje zasada: za każde wydane 70,00zł brutto przysługuje jeden 

Kupon. 

 

IV. KUPON. 

 

§ 7. Zasady wypełniania KUPONU. 

Uczestnik na KUPONIE wpisuje: 

a) nazwę i numer szkoły oraz miejscowość tej szkoły,  której chce przeznaczyć 

uzyskane punkty. 

 

 

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW. 

 

§ 8. Ogłoszenie wyników. 

Ogłoszenie wyników dla szkół odbędzie się w formie informacji jawnej w siedzibie 

Organizatora w dniu  11.01.2019r.  o godz.  1500. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 9. Ogólne. 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub 

Akcją będą rozstrzygane przed sądy właściwe dla siedziby Organizatora. 

2. Biorąc udział w akcji  Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji 

określone w Regulaminie. 

 

 

Lubin, dn. 26.06.2018r. 


