Regulamin akcji "Koniec szkoły"
(zwany dalej "regulaminem") z dnia 26 czerwca 2015 roku.
§1 Postanowienia ogólne
Organizatorem akcji pod hasłem "Koniec szkoły" (zwana dalej "Akcja promocyjną")
jest Firma KOLTER Mirosław Klekot z siedzibą w Częstochowie, ul. Kopernika 2, 42200 Częstochowa, o numerze NIP 573-024-53-20, prowadząca sklepy pod marką
Hobby4Men.
§2 Termin i miejsce akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepach stacjonarnych Hobby4Men.
2. Czas trwania akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 26 czerwca 2015 r. do dnia
30 czerwca 2015 r.
§3 Uczestnicy akcji promocyjnej
1. Uczestnikami akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne, które wezmą udział w
Akcji promocyjnej a które spełniają następujące warunki:
a) są uczniami lub absolwentami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r., szkół policealnych, uczelni wyższych, szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. (z wyjątkiem szkół
policealnych) lub liceów technicznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie liceum technicznego,
znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Szkoły”);
b) posiadają ważne: świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia
szkoły, świadectwa dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, indeks uczelni wyższej,
zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i
zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły
zawodowej wydane przez Szkoły lub Uczelnie Wyższe w roku 2015.
(dalej: „Świadectwo”);

2. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być również osoby fizyczne, które wezmą
udział w Akcji promocyjnej a są rodzicami lub opiekunami prawnym Ucznia, zwane
dalej: „Rodzicami”.
3. Uczniowie oraz Rodzice są dalej zwani także jako "Uczestnicy:.
§4 Zasady akcji promocyjnej
1. W ramach Akcji promocyjnej, Organizator przyznaje rabaty za oceny na
Świadectwach, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej "Rabat").
2. Wysokość rabatu jest określona na następujących zasadach:
a) Za każdą ocenę celującą ("celujący", 6, 6+, 6_, 6!) na świadectwie - 6 zł (sześć
złotych)
b) Za każdą ocenę bardzo dobrą ("bardzo dobry", 5, 5+, 5_, 5!) na świadectwie - 5 zł
(pięć złotych)
c) Do wysokości rabatu nie wlicza się oceny zachowania
3. Rabat dotyczy całego asortymentu towarów dostępnych danego dnia w danym
sklepie Hobby4Men. Rabat nie dotyczy zakupów za pomocą kart podarunkowych.
4. Rabat za dane Świadectwo może wynosić maksymalnie 20% (dwadzieścia
procent) wartości kupowanych produktów.
5. W celu uzyskania rabatu Uczestnik Akcji promocyjnej musi pokazać aktualne
Świadectwo pracownikowi sklepu Hobby4Men.
6. Uczestnikom Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego w wysokości Rabatu.
7. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi.
§5 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być
zgłaszane w sklepie Hobby4Men lub pod adres e-mail info@hobby4men.com lub pod
numerem infolinii 343106069* w dni powszednie w godzinach 8 - 20 (* opłata
zgodnie z taryfą operatora).
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w
formie pisemnej w sklepie Hobby4Men powinny zawierać dopisek „Koniec szkoły”
oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania, adres
e-mail (jeżeli Uczestnik posiada), kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu
faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. Zebrane dane będą przez
Organizatora wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego.

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §5 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14
(czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o
rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres
wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do
dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronie http://www.hobby4men.com
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez
zastrzeżeń.
3. W przypadku wątpliwości, co do postanowień regulaminu, Uczestnik ma w każdym
czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego
postanowień.
4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji
promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej zastosowanie
mają postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży (dostępne na stronie
www.hobby4men.com w zakładce: Regulamin.

