Regulamin akcji promocyjnej „Ekran gratis”
§ 1 Organizator
1. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka ViDiS SA z siedzibą przy ul. Logistycznej 4,
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, NIP: 899-25-22-420, REGON:
93303868 (zwana dalej „Organizatorem”).
§ 2 Warunki Promocji
2. Promocja „Ekran gratis” (zwana dalej „Promocją”) rozpoczyna się w dniu 01.06.2020 r. i
trwa do 30.09.2020 r.
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 Przedmiot promocji
1. Promocją objęte są projektory wymienione na stronie 5-tej broszury portalu MWS o tytule
„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W EDUKACJI OFERTA SPECJALNA czerwiec - wrzesień
2020”:
a. ViewSonic PA503S
b. ViewSonic PA503X
c. ViewSonic PA503W
d. Vivitek DX263-EDU
e. Vivitek DW265-EDU
f. Vivitek DH268-EDU
g. Epson EB-1780W
h. Epson EB-1795F
§ 4 Warunki uczestnictwa w promocji
1. Promocja skierowana jest do szkół, bibliotek publicznych i innych placówek edukacyjnych,
których co najmniej jeden z pracowników jest członkiem grupy sPokój Nauczycielski na
portalu Facebook: www.facebook.com/groups/sPokojNauczycielski
2. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest zakup dowolnego produktu
wymienionego w § 3 punkt 1 niniejszego regulaminu w okresie trwania promocji i
zarejestrowanie zakupu poprzez poprawnie wypełniony formularz w ciągu 14 dni od
zakupu.
3. Formularz dostępny jest pod adresem: www.multimediawszkole.pl/promocje
4. Weryfikacja odbędzie na podstawie formularza w ciągu 21 dni od jego przesłania.
Członkostwo w grupie opisanej w § 4 punkt 1 jest konieczne w momencie weryfikacji
formularza przez organizatora.
5. Przystępując do promocji Uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje
się do przestrzegania jego postanowień.

6. Nagrodą w akcji promocyjnej jest ekran przenośny Avtek Tripod Standard 150 o wartości
210 PLN.
7. Ekran zostanie nadany przesyłką kurierską w ciągu 7 dni od weryfikacji zgłoszenia.
8. Przekazanie ekranu nastąpi na podstawie podpisanego protokołu przekazania przedmiotu
promocji między Laureatem (szkołą, biblioteką publiczną lub inną placówką edukacyjną) a
organizatorem. Laureat jest zobowiązany dostarczyć podpisany protokół odbioru nagrody
w ciągu 7 dni od odbioru nagrody.
9. W przypadku wystąpienia niedostępności nagrody w czasie trwania akcji promocyjnej,
organizator zaproponuje inną nagrodę o zbliżonej wartości. W przypadku braku zgody
uczestnika na zmianę nagrody, organizator poda termin przewidywanej dostawy ekranu
przenośnego Avtek Tripod Standard 150.
10. Jedna szkoła, bibliotek publiczna (lub placówka edukacyjna) może otrzymać jeden ekran w
ramach niniejszej promocji.
s
§ 5 Reklamacje
1. Reklamacje związane z promocją mogą być zgłaszane na adres: ViDiS SA ul. Logistyczna 4,
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce w terminie do 30 listopada 2020.
2. Treść reklamacji powinna zawierać dane Uczestnika, adres e-mail oraz numer telefonu, a
także opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji i określenie
żądania.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia
reklamacji.

§ 6 Dane uczestników
1. Administratorem danych osobowych jest spółka ViDiS S.A. z siedzibą w Kobierzycach, przy
ul. Logistycznej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000360399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-25-22-420,
REGON: 93303868. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe
Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia Promocji, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz
wydania nagrody, jak również w celu rozliczeń podatkowych oraz reklamacji.
2. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Uczestnicy mają
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, a
w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych

oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z
uczestnictwem w promocji upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z
promocji.
3. We wszystkich sprawach dotyczących promocji a nieuregulowanych regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w tym zmiany liczby
nagród, skrócenia lub przedłużenia promocji. Informacja o zmianach będzie wysłana
drogą elektroniczną do Uczestnika, jeżeli będzie to konieczne i uzasadnione
przebiegiem promocji. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte
przez Uczestnika przed datą jej ogłoszenia.

