Słoneczne Wakacje
Regulamin programu lojalnościowego „Słoneczne Wakacje 2017”
1. Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym „Słoneczne Wakacje 2017” jest:
a. członkostwo w Stowarzyszeniu Handlowców Ziemi Opolskiej
b. dokonywanie zakupów u dystrybutorów SHZO biorących udział w programie lojalnościowym
c. udział w Opolskich Targach Konsumpcyjnych SHZO
d. dokonywanie terminowych spłat należności u dystrybutorów. Dystrybutor ma prawo odmówić przyznania
punktów w przypadku wystąpienia nieterminowego regulowania należności.
2. Za określoną wartość zakupów netto u Dystrybutorów SHZO uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Za punkty można otrzymać:
a. 10 500 pkt – Wczasy w Portugalii (Algrave) HOTEL Real Bellavista **** (AI)
Termin 14-21.08.2017
b. 7500 pkt – Wczasy w Albani (Durres) Hotel FLOWER & SPA ***** / AI
Termin 22-29.08.2017
c. 2 500 pkt – Wycieczka turystyczna 3-dniowa na Warmię i Mazury
Termin 8-10.09.2017
d. 1500 pkt - Wycieczka turystyczna 2-dniowa Góry Świętokrzyskie i Sandomierz
Termin 16-17.09.2017
Szczegóły podane w programach wyjazdów na stronie www.shzo.opole.pl
3. Uczestnik programu może otrzymać w programie SW 2017 wycieczki o łącznej ilości 31 500 pkt.
Jeżeli uczestnik przekroczy obrót 8,5 mln zł dystrybutorami SHZO biorącymi udział w programie SW 2017,
może otrzymać wycieczki o łącznej ilości 63 000pkt.
4. Uczestnik programu jest zobowiązany do dnia 31.03.2017r. pisemnie zadeklarować na którą
z wycieczek zbiera punkty. Zamiana na inną po tym terminie, będzie możliwa tylko w przypadku
dostępnych miejsc u organizatora. W przypadku rezygnacji z wycieczki, wartość przyznanych punktów
pokryje koszty z tym związane.
5. Wycieczki przyznawane są na wniosek uczestnika, w ramach uzyskanej przez niego łącznej
liczby punktów.
6. Uczestnik programu w przypadku zdobycia nagrody za wyższą ilość punktów może wnioskować do SHZO
zamianę tej nagrody na tańszy wyjazd, wynikający z podziału punktów.
7. Nie przewiduje się:
a. dokupienia punktów SW w przypadku ich niewystarczającej liczby
b. otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za wycieczkę,
c. otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nadwyżkę punktów zgromadzonych przez uczestnika.
8. Uczestnik programu zobowiązany jest do bieżącej kontroli przydzielonych punktów.
Wszystkie reklamacje winny być składane do biura Organizatora w terminie 7 dni od daty
opublikowania punktów za dany miesiąc.
9. Wykupienie dodatkowego miejsca na wycieczkę, możliwe będzie tylko w przypadku, gdy będą wolne
miejsca u organizatora.
10. Czas trwania programu: 02 styczeń – 30 czerwiec 2017r.
11. Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi do 30.07.2017r.
Zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi wycieczka stanowi przychód firmy i powoduje
skutki podatkowe.
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