REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
PODRÓŻ SPEŁNIONYCH MARZEŃ
I. Organizator
Organizatorem programu lojalnościowego Podróż Spełnionych Marzeń (zwanego dalej Programem) jest
MALEX Spółka z o.o.,Sp.k.
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Marka Prawego 58
zwane dalej Organizatorem.
II. Regulamin
1.Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora
www.malex.info.pl oraz w jego siedzibie.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
Aktualny Regulamin będzie podany do wiadomości Uczestników Programu poprzez przedstawicieli hurtowni .
Wiadomość o regulaminie oraz każdej zmianie regulaminu zostanie wysłana równie ż na adres e mail wskazany
przez Uczestnika Programu, w tym samym dniu,którym zostanie dokonana zmiana.
III. Przystąpienie do programu
1.Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pe łnoletnie osoby fizyczne, posiadaj ące pe łn ą zdolno ść do
czynności prawnych.
2.Do programu może dołączyć każdy, kto posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą ,.
3.Data udziału w wycieczce , oraz dokładny termin i miejsce wyjazdu zostanie podany na pocz ątku roku 2016 .
4.Uczestnikiem programu Podróż Spełnionych Marzeń można zosta ć wy łącznie poprzez dokonanie zakupów w
kwotach netto wg. Tabeli :
I poziom zakupów za jedno miejsce

................... . netto

II poziom zakupów za dwa miejsca

…................. . netto

5. Zakupy do programu lojalnościowego wchodzi cały asortyment Hurtowni Malex Strzelce Op.
6. Czas trwania programu lojalnościowego „Podróż Spełnionych Marzeń” 2015.01.02 do 2015.12.31.
7. W momencie rejestracji należy podać swoje dane: imię, nazwisko, adres oraz adres e -mail, za
pośrednictwem którego Organizator będzie się komunikował z Uczestnikiem Programu na wskazany adres
e-mail oraz będzie przesyłał informacje dotyczące promocji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w dowolnym momencie. O zakończeniu
Programu Uczestnicy Programu zostaną poinformowani drogą mailową nie później niż 30 dni przed
zakończeniem programu.
V. Postanowienia ogólne
1.We wszelkich przypadkach dotyczących zmian i rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej
oraz w pozostałych kwestiach, zastosowanie mają Warunki Uczestnictwa w imprezach
turystycznych organizowanych przez MALEX Spółka z o.o.,Sp.k.
Z siedzibą w StrzelceOpolskie
ul. Marka Prawego 58 , które są integralną częścią Umowy Zgłoszenie na udział w imprezie turystycznej.
2.Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez Organizatora. Przetwarzanie danych osobowych uczestników
Programu następuje zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.Zasady udziału w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin,a wszelkie materia ły promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny
4.Wszelkie informacje dotyczące Programu uczestnik może otrzymać za pośrednictwem emaila:malex.farby@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 77/461 46 38
5.Przystąpienie do Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu
MALEX Spółka z o.o.,Sp.k.
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Marka Prawego 58 Tel : 77/461 46 38 ,i 77 462 11 52 Mob: 539 985 794 malex.farby@wp.pl

