Załącznik do Zarządzenia 128/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
Regulamin udziału w Akcji Promocyjnej
"Twierdza Modlin za półdarmo"
Organizatorem Akcji Promocyjnej o nazwie "Twierdza Modlin za półdarmo" jest Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym Dworze
Mazowieckim, zwane dalej "Organizatorem".
Partnerem strategicznym Akcji jest Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
siedzibą przy ul. Baśki Murmańskiej 164 w Nowym Dworze Mazowieckim.

I. Cel akcji:
1.1. Akcja ma na celu promocję Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ze szczególnym
uwzględnieniem Modlina Twierdzy) jako krajowej destynacji turystyki weekendowej.
II. Czas trwania akcji:
2.1. Akcja potrwa w dniach 20-21 września 2014 r.
2.2. Szczegółowe dane dotyczące dostępności poszczególnych ofert zostaną podane do
wiadomości publicznej poprzez stronę www.nowydwormaz.pl/zapoldarmo.
III. Podmioty zaproszone do współpracy:
3.1. Akcja adresowana jest do podmiotów zaangażowanych w obsługę ruchu
turystycznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
3.2. Udział w akcji może wziąć każdy podmiot, którego oferta uzyska akceptację
Organizatora.
IV. Warunki współpracy:
4.1. Oferta obejmuje produkty i usługi, których cena w dniu Akcji Promocyjnej obniżona
jest w stosunku do ceny cennikowej obowiązującej przed akcją.
4.2. Oferta obejmuje produkty i usługi, które stanowią stałą ofertę Partnera.
4.3. Organizator przewiduje możliwość akceptacji ofert, które nie spełniają wymogu
zawartego w pkt. 4.2., o ile uzna charakter towaru czy usługi za szczególnie ważny dla
potrzeb realizacji Akcji Promocyjnej i podniesienia jego atrakcyjności.
4.3. Oferty inne niż wymienione w pkt. 4.1-2. będą publikowane tylko w zakresie
niezbędnym do realizacji celów promocyjnych zgodnie z uznaniem Organizatora i
nazywane będą "ofertami specjalnymi".
4.4. Partner w czasie trwania Akcji zobowiązany jest do oznakowania swojego lokalu
materiałami dostarczonymi przez Organizatora.
V. Warunki przystąpienia do akcji:
5.1. Warunkiem przystąpienia do akcji jest:
a) przesłanie do 11 sierpnia 2014 r. na adres martyna.kordulewska@nowydwormaz.pl
zgłoszenia zawierającego poniższe elementy:
- oferta Partnera (krótki opis oferty, cennik usług przed i po rabacie),
- podpisane oświadczenie o akceptacji warunków (załącznik),
- minimum dwa dobrej jakości zdjęcia związane ze zgłoszeniem/ofertą
- dane teleadresowe na potrzeby publikacji (nazwa, adres, telefon, www, e-mail)

- krótki opis reprezentowanego obiektu oraz oferty (maks. 800 znaków) w języku
polskim
- logotyp Partnera
b) uzyskanie akceptacji Organizatora. O akceptacji bądź jej braku zgłaszający chęć
przystąpienia do akcji zostanie poinformowany mailowo. Warunkiem akceptacji jest
związek zgłoszonej oferty z obsługą ruchu turystycznego.
5.2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zmianę terminu określonego w pkt. 5.1.
VI. Koszt udziału w akcji:
6.1. Udział w akcji jest bezpłatny.
VII. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania regulaminu akcji:
7.1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu stanowić może podstawę do odmowy
podjęcia współpracy przy ewentualnych kolejnych akcjach promocyjnych realizowanych
przez Organizatora.
Niniejszy regulamin dostępny jest na www.nowydwormaz.pl/zapoldarmo

Załącznik do regulaminu

______________________

_____________________

pieczątka podmiotu

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________
(pełna nazwa podmiotu)

zwany dalej Partnerem oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu akcji promocyjnej
„Twierdza

Modlin

za

półdarmo”

publikowanego

pod

adresem

www.nowydwormaz.pl/zapoldarmo i akceptuje wszystkie zawarte w nim warunki.

__________________________
podpis osoby upoważnionej

Wraz z oświadczeniem należy przesłać wszelkie informacje na temat oferty
określone w pkt. 5.1. regulaminu.

