REGULAMIN PROMOCJI
,,Czas Pracy Kierowcy”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady na jakich odbywa się
promocja pod nazwą ,,Czas Pracy Kierowcy” (Promocja).
2. Organizatorem promocji jest Centrum Badań Psychologicznych ,,Credo” z
siedzibą w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 43, wpisane do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pile pod numerem 8755.
3. Promocja odbywa się poprzez odbycie badania psychologicznego w Centrum
Badań Credo.
4. Promocja rozpoczyna się w dniu 09.11.2011 r. i trwa do 31.12.2011 r. lub do
wyczerpania puli nagród w promocji (Okres Promocji).
5. Promocja dotyczy odbycia badań psychologicznych przez kierowców
zawodowych, którzy zapłacą za badanie 100% wartości podanej w cenniku.
6. Promocją objęta jest wyłącznie płatność za badanie psychologiczne dla kierowcy
zawodowego potwierdzona fakturą lub paragonem na kwotę wymienioną w
cenniku.
7. Uczestnikiem Promocji może być tylko kierowca zawodowy, który jest
skierowany na badania przez firmę z którą poradnia Credo nie współpracuje lub
jest to osoba fizyczna, która sama dokonała wyboru naszej poradni i płaci za
badanie 100% wartości wynikającej z cennika.
II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI: NAGRODY W PROMOCJI
1. Uczestnik, który w okresie Promocji odbędzie badanie psychologiczne otrzyma
podręcznik ,,Czas Pracy Kierowcy” lub ,,Praktyczne aspekty stosowania ARD” gratis.
2. Gratisowy podręcznik ,,Czas Pracy Kierowcy” lub ,,Praktyczne aspekty
stosowania ADR” przysługuje Uczestnikowi z tytułu dokonania płatności za
odbyte badanie psychologiczne i może z niego skorzystać wyłącznie w chwili
dokonania płatności do wyczerpania puli nagród w Promocji, nie dłużej jednak
niż do dnia 31.12.2011r.
3. Pula nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 40 szt. podręczników ,,Czas
Pracy Kierowcy” oraz 60 szt podręczników ,,Praktyczne aspekty stosowania
ARD”.
4. Uczestnik ma prawo wyłącznie do otrzymania nagrody tylko z jednej faktury lub
paragonu.
5. Uczestnik nie może dokonać wymiany Nagrody na inną, bądź na jej
równowartość.
III. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem promocji można przesyłać listownie

na adres Organizatora: Piła, Al. Wojska Polskiego 43 z dopiskiem ,,Reklamacja –
,,Czas pracy kierowcy”.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji proponowany
przez Uczestnika, sposób realizacji reklamacji przez Organizatora oraz dane
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację
stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora
Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem (o ile będzie podany) albo listem
zwykłym.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w
szczególności z przyczyn techniczno - organizacyjnych. O dokonanych zmianach
Organizator będzie informował za pośrednictwem strony
www.psychologicznebadaniakierowcow.pl
2. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika jest ograniczona do kwoty
odpowiadającej wartości Nagrody.
3. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają charakter
informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest
grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną,
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
1999r. i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi
zmianami).
6. Regulamin promocji, będzie dostępny przez cały czas trwania Promocji w
siedzibie Organizatora począwszy od dnia jej rozpoczęcia.
................................................
Organizator

