Regulamin XI edycji akcji
„Sosnowiec za pół ceny” w ramach inicjatywy „ZAGŁĘBIE ZA PÓŁ CENY”
Organizatorem XI edycji akcji „Sosnowiec za pół ceny”
jest Urząd Miasta Sosnowca z siedzibą przy
Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, NIP 644-001-51-67, REGON 000-515-885

1. Organizator przyjmuje zgłoszenia do udziału w akcji na Formularzu Zgłoszeniowym do dnia
23.08.2022 r. Lokale, które zgłoszą się do akcji po tym terminie nie będą wymienione na
drukowanych materiałach promocyjnych. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć
osobiście do Centrum Informacji Miejskiej (ul. Warszawska 3/20) lub przesłać jego skan emailem na adres: cim@um.sosnowiec.pl.
2. Podpisanie formularza i zgłoszenie oferty jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
przystąpienia do akcji i obliguje właściciela do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim
zasad. Za ofertę lokalu odpowiada właściciel.
3. XI edycja akcji „Zagłębie za pół ceny” odbędzie się w dniach 9-11.09.2022 r. (piątek-niedziela)
wyłącznie w godzinach otwarcia placówek poszczególnych Partnerów.
4. Akcja adresowana jest do podmiotów reprezentujących branżę gastronomiczną (włączając
również kluby muzyczne) oraz branżę usług. Udział w akcji może wziąć tylko ten podmiot,
którego oferta uzyska akceptację Organizatora.
5. Przystąpienie do akcji jest całkowicie dobrowolne. Akcja otwarta jest dla wszystkich podmiotów,
które oferują usługi m.in. gastronomiczne i gotowe są obniżyć cenę na wybrane usługi lub
produkty o 50% w dniach 9-11.09.2022 r.
6. Oferta obejmuje wyłącznie produkty i usługi, których cena w dniach promocji obniżona jest o
50% w stosunku do ceny cennikowej (karty menu, cenniki usług).
7. Oferta obejmuje produkty i usługi, które stanowią stałą ofertę Partnera.
8. Oferta nie może dotyczyć produktów i usług wprowadzonych tylko na czas akcji.
9. Lokale gastronomiczne przystępujące do akcji nie przyjmują rezerwacji stolików na ten weekend.
10. Organizator w ramach akcji wykona promocję podmiotów, które zgłoszą chęć udziału w akcji.
11. Partnerzy promowani będą zgodnie z danymi zamieszczonymi w Formularzu Zgłoszeniowym.
12. Na potrzeby realizacji akcji Partner udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z
zamieszczonych w treści Oferty: nazwy, znaków towarowych, fotografii oraz innych materiałów
wykorzystanych do publikacji Oferty. Licencja udzielana jest na następujących polach
eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, utrwalenie na nośniku cyfrowym,
zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora, wskazanie adresu w materiałach
promocyjnych. Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie.
13. Uczestnicy, którzy przystąpią do XI edycji akcji „Sosnowiec za pół ceny" są zobowiązani do
umieszczenia w widocznym miejscu dostarczonych materiałów promocyjnych.

