
 Regulamin akcji: 

    Szkoła z Klasą  
 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem promocji jest firma Mimar Maria Głębocka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy 

ul. Małkińskiej 53 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7591000448, 

REGON 550394987, zwana dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

Ogólny opis promocji 

1. Miejscem prowadzenia promocji jest Firma Mimar, mieszcząca się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 

Małkińskiej 53 oraz wybrane sklepy zwane dalej Partnerami. 

2. Wykaz sklepów – Partnerów określa zał. nr 1. 

3. Promocja będzie prowadzona pod  nazwą „Szkoła z Klasą”. 

Promocja będzie obowiązywać od 04.07.2022 r. do 10.09.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. 

4. Przyznawanie nagród odbywać się będzie w siedzibie Organizatora oraz w sklepach partnerskich. 

 

§ 3 

Uczestnicy akcji 

1. Uczestnikiem AKCJI  może być każda osoba fizyczna - uczeń (zwana dalej „UCZESTNIKIEM”). 

§ 4 

Warunki i zasady korzystania z promocji 

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupu 

- artykułów szkolnych za kwotę minimum 50 zł brutto lub jej wielokrotności przez osoby fizyczne uczniów 

„Uczestników” w Firmie Mimar oraz u Partnerów 

- Z konkursu wyłączeni są pracownicy Firmy Mimar, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 

2. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 § 4, rozumie się: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

§  5 

Sposób uzyskania nagród rzeczowych 

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy: 

a. Dokonać zakupów na kwotę 50 zł brutto w Firmie Mimar przy ul. Małkińskiej 53, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka lub u wybranych Partnerów (sklepów). 

b. Poprawnie wypełnić formularz na stronie konkursowej,  

2. Każdy uczestnik za zakupy na kwotę 50 zł brutto otrzymuje jedną dodatkową szansę, która zwiększa 

możliwość wygranej. 

3. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę, będą uznawane za nieważne. 

4. Nagrodę będzie można odebrać osobiście w Firmie Mimar , ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka. 



5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania głównych nagród w przeciągu 30 dni od dnia 

ogłoszenia wyników. 

§  6 

Postanowienia końcowe 

1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym 

regulaminem 

2. Uczestnik biorący udział w promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest firma Mimar Maria Głębocka z siedzibą 

w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Małkińska 53. Celem zbierania danych jest marketing bezpośredni własnych 

produktów lub usług, między innymi przeprowadzenie promocji pod nazwą „Szkoła z Klasą”. Każdy uczestnik 

ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne 

do wzięcia udziału w Promocji. W każdej chwili można skorzystać z przysługujących praw, w tym wycofać 

zgodę na przetwarzanie danych, uzyskać dostęp do swoich danych; poprosić o: sprostowanie i uzupełnienie 

danych, usunięcie danych; ograniczenie przetwarzania danych; wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

wystąpić o przeniesienie danych i ze skargą do organu nadzorczego. 

3. Z  niniejszym regulaminem można zapoznać  się w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej 

www.mimarostrow.pl. 

4. Reklamacje dotyczące promocji „Szkoła z Klasą” muszą być składane wyłącznie w formie pisemnej 

w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji w siedzibie firmy. 

5. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, telefon oraz 

opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 

dni od daty wpływu reklamacji. Zawiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji nie później niż 21 dni od 

daty jej wpływu. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu akcji „Szkoła z MIMAREM” 

 

1. Sklep „Promyk” ul. Kilińskiego 2/15, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

2. Sklep Zabawkowy Raj Galeria Veneda ul. Zawadzka 38 18-400 Łomża  

3. Sklep Zabawkowy Raj ul. Kościuszki 26/01 07-200 Wyszków 

 

 

 

 

 

 

http://www.mimarostrow.pl/


 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  2 do regulaminu akcji „Szkoła z MIMAREM” 

Nagrodami w konkursie będzie: 

1. 1 Rower 

2. 10 Gier Froggy Party 

3. 10 Plecaków 

4. 10 Piłek Sportowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


