Regulamin promocji dla obecnych Partnerów Projektu JoinBertus Sport & Business:
„Zaproś Partnera, zyskaj miesiąc bez opłat”
REGULAMIN
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zaproś Partnera, zyskaj miesiąc bez opłat” („Promocja”) jest KS VIVE Handball
Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach („Organizator”).
2. Promocja dotyczy wyłącznie umów partnerskich w projekcie JoinBertus Sport & Busines zawartych w okresie
obowiązywania promocji.
3. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Partnerów projektu JoinBertus Sport & Business („Partner”).
4. W przypadku w którym na skutek działań Partnera, Organizator promocji podpisze w trakcie jej obowiązywania
analogiczną jak Partnera umowę z nowym podmiotem na partnerstwo w Projekcie JoinBertus Sport & Business, Partner
zgłaszający nowego Uczestnika otrzyma jednomiesięczną ulgę w opłacie wynikającej z umowy partnerskiej.
5. W przypadku w którym na skutek działań Partnera, Organizator promocji podpisze w trakcie jej obowiązywania
umowę z nowym podmiotem na partnerstwo w Projekcie JoinBertus Sport & Business z miesięczną opłat niższą niż ta,
którą ponosi Partner zgłaszający nowy podmiot, to Partner zgłaszający nowego uczestnika projektu otrzyma ulgę w
comiesięcznej opłacie równoważną z wartością jednomiesięcznej opłaty partnerskiej wskazanej w umowie nowego
podmiotu.
5. Każdy kolejny podmiot, który na skutek działań Partnera podpisze umowę z Organizatorem, uprawni Partnera do ulgi
na kolejne miesiące zgodnie z punktem 3 oraz 4 niniejszego regulaminu.
6. W przypadku gdy dwóch lub więcej Partnerów zgłosi ten sam podmiot jako chętny do zawarcia umowy z
Organizatorem o przypisaniu danego podmiotu jako wskazanego przez Partnera będzie decydować kolejność informacji
w tym zakresie, jaka dotarła do Organizatora.
5. Zasady uczestnictwa w Projekcie, wzajemne uprawnienia i obowiązki Stron określa umowa partnerska oraz
regulamin znajdujący do niej zastosowanie.
6. Promocja obowiązuje od dnia 01.03.2021 r. do odwołania.
7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kielcehandball.pl/pl/join-

bertus/ oraz www.joinbertus.pl
9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021r.
Kielce, dnia 30.04.2020 r.

