
Regulamin akcji promocyjnej „Kongres + Prenumerata” 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji sprzedażowej: „Kongres + Prenumerata”. 
1.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://magwet.pl/weterynaria-2018 

§ 2 

Definicje 

Organizator – Medical Tribune Polska Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa,  
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060608, 
NIP: 521-008-60-45, REGON: 012603887NIP: 521-008-60-45.  

Kongres - wydarzenie o charakterze dydaktyczno-naukowym, organizowane przez Organizatora. 

Uczestnik Kongresu - uczestnikami Kongresu są lekarze weterynarii lub prowadzące obrót 
produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kongresu, zwanymi  
również „Uczestnikiem/ami”. 
 
Power Bank – urządzenie umożliwiające doładowanie energią elektryczną urządzeń typu smartfon, 
tablet, laptop, z nadrukowanym logotypem Organizatora. 

Oferta Promocyjna - dodatkowa korzyść dla Uczestnika w postaci upominku z logotypem 
Organizatora i / lub rabatem pieniężnym za zakup co najmniej dwóch produktów oferowanych przez 
Organizatora. 

Pakiet Promocyjny – co najmniej dwa produkty oferowane przez Organizatora, z czego pierwszy 
produkt stanowi opłata wnoszona przez Uczestnika, za jego udział w Kongresie. 

Prenumerata – uiszczana z góry przez Uczestnika, opłata za określoną liczbę kolejnych egzemplarzy 
magazynu lub czasopisma wydawanego przez Organizatora. 

 

§ 3 

Postanowienia ogólne Regulaminu 

3.1. Organizator w ramach Oferty Promocyjnej, w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży, 
zobowiązuje się premiować zakup następujących pakietów sprzedażowych: 

3.1.2. Za zakup przez Uczestnika Pakietu Promocyjnego w postaci Kongresu oraz Prenumeraty 
jednego z tytułów pism wydawanych przez Organizatora, Uczestnik otrzyma od 
Organizatora Power Bank. 

3.1.3.  Za zakup przez uczestnika Pakietu Promocyjnego w postaci Kongresu oraz Prenumeraty 
dwóch  tytułów pism wydawanych przez Organizatora, Uczestnik otrzyma od 
Organizatora Power Bank oraz dodatkowy rabat pieniężny w kwocie 38 zł brutto, liczonej 
od łącznej kwoty wynikającej z zakupu Kongresu oraz dwóch Prenumerat. 



3.2. Uczestnik, będzie mógł odebrać, należny w ramach Oferty Promocyjnej Power Bank, w dniu 
Kongresu, dla którego dana promocja obowiązuje, na stoisku Organizatora. 

3.3. Warunkiem otrzymania Power Banku jest przedstawienie przez Uczestnika dowodu opłacenia 
pakietu promocyjnego lub podanie danych osobowych umożlwiających potwierdzenie w 
systemach informatycznych Organizatora dokonania przez Uczestnika zamówienia oraz jego 
opłacenia. 

3.4. W przypadku, kiedy Uczestnik, opłaci Pakiet Promocyjny, a nie będzie mógł odebrać nagrody 
w dniu Kongresu, Power Bank zostanie przekazany przez Organizatora za pośrednictwem 
Poczty Polskiej S.A. W takiej sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora 
o zaistniałej sytuacji (braku możliwości odbioru osobistego nagrody) najpóźniej w przeddzień 
pierwszego dnia Kongresu. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

4.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2017 roku. 

 


