
REGULAMIN 

1. Akcja  „Rozsmakuj  się  w Metropolii.  Weekend za pół  ceny”  odbędzie  się  na  terenie

Miasta i Gminy Gniew w dniach 1 – 2 kwietnia 2017 r.

2. Przystąpienie do akcji „Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny” jest całkowicie

dobrowolne. 

3. Akcja  otwarta  jest  dla  wszystkich,  którzy  oferują  usługi  gastronomiczne,  hotelowe,

kulturalne,  sportowe,  kosmetyczne  i  turystyczne  oraz  są  gotowi  obniżyć  ceny

oferowanych produktów i usług w weekend 1-2 kwietnia 2017 r. o 50%.

4. Podpisanie deklaracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przystąpienia do akcji i

obliguje właściciela do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim zasad.

5. Uczestnicy, którzy przystąpią do „Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny” są

zobowiązani  do  umieszczenia  w  widocznym  miejscu  plakatów  i  innych  materiałów

promujących akcję.

6. Lokale  gastronomiczne  przystępujące  do  akcji  zobowiązują  się  zaoferować  część  lub

całość swojej  oferty  za pół  ceny.  Oferta obowiązywać będzie na wybrane i  wskazane

dania i napoje z karty. Lista zaoferowanych dań wraz z dokładną ofertą cenową będzie

wcześniej opublikowana na stronie internetowej www.gniew.pl oraz wyeksponowana na

plakatach na drzwiach lub wewnątrz lokalu.

7. Oferta „za pół ceny” obowiązuje od soboty 1 kwietnia od otwarcia lokalu do niedzieli 2

kwietnia 2017 r. do godz. 24:00 lub do zamknięcia lokalu.

8. Oferta  „za  pół  ceny”  nie  dotyczy  cen  alkoholu  ani  wyrobów  tytoniowych  (a  także

elektronicznych papierosów).

9. Lokale przystępujące do akcji nie przyjmują rezerwacji na ten weekend.

10. Zakupione wcześniej kupony zniżkowe Groupon, Citeam itp. nie łączą się z ofertą akcji

„Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny”.

11. Deklaracje przystąpienia do akcji oraz oferty menu zadeklarowane przez właścicieli w

ofercie za pół ceny będą zbierane i podpisywane do 17 marca 2017 r.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy:

 dostarczyć  osobiście do Referatu Promocji  i  Informacji  Urzędu Miasta i  Gminy

Gniew; Pl. Grunwaldzki 16/17, 83-140 Gniew

 wysłać skan na e-mail: rpi@gniew.pl

12. Uczestnicy,  którzy  dobrowolnie  zgłosili  swój  udział  w akcji  i  nie  przestrzegali  zapisów

powyższego  regulaminu  zostaną  wyłączeni  z  następnej  edycji  akcji  „Rozsmakuj  się  w

Metropolii. Weekend za pół ceny”.


