R E G U LA M I N
obiegu monet okolicznościowych – Dukatów,
których emitentem jest Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad prowadzonej przez
Regionalne Towarzystwo Wioslarskie „Bydgostia” akcji związanej z emisją
i wprowadzeniem do obiegu okolicznosciowych monet – bonu towarowego o nazwie
Dukat.
2. Producentem Dukatow jest Kurowski Group z siedzibą w Jeleniej Gorze.
3. Administratorem obiegu jest Fundacja „Wygrac Marzenia” z siedzibą w Bydgoszczy.
4. Celem akcji jest promocja Regionalnego Towarzystwa Wioslarskiego „Bydgostia” na
rynku lokalnym.
5. Akcja, o ktorej mowa w ustępie 1 będzie trwac od 22 pazdziernika 2012 roku do
31 grudnia 2016 roku
6. Dukat emitowany przez Regionalne Towarzystwo Wioslarskie „Bydgostia” ma charakter
bonu towarowego z tym zastrzezeniem, ze będzie honorowany w punktach, ktorych
adresy będą podane na stronie internetowej Regionalnego Towarzystwa Wioslarskiego
„Bydgostia”
(www.bydgostia.org.pl)
i
Fundacji
„Wygrac
Marzenia”
(www.wygracmarzenia.pl).
7. Dukat za zgodą klienta moze byc wydany w formie reszty z zapłaty za towar czy usługę.
8. Dukat to monety o następujących parametrach:
a) 1 dukat – bon towarowy o wartosci 8 zł
b) 20 dukatow – bon towarowy o wartosci 160 zł
c) 25 dukatow – bon towarowy o wartosci 200 zł
9. Przyjmowanie Dukata jest dobrowolne, a sam Dukat nie zastępuje prawnych srodkow
płatniczych jakie zgodnie z wymogami prawa obowiązują na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
10. Punkty, o ktorych mowa w punkcie 6 będą oznaczone plakatem promocyjnym, ktorego
wzor będzie znajdowac się na stronach internetowych wymienionych w pkt.6. Punkt
będzie gwarantowac wymianę Dukatu na usługi lub towary oferowane w danym
punkcie w ten sposob, iz (na podstawie pkt. 8) np. jeden Dukat odpowiada wartosci
8 złotych (słownie: osiem złotych) a wydawanie tak zwanej reszty w Dukacie
odpowiada wartosci 8 złotych za nabyte w danym punkcie towary lub usługi.
11. Akcja dystrybucji Dukatu odbywac będzie się na terenie Regionalnego Towarzystwa
Wioslarskiego „Bydgostia”.
12. Posługiwanie się wizerunkami dukatow wydanymi w ramach akcji, wymaga
kazdorazowo zgody Administratora obiegu.
13. Po upływie okresu trwania akcji wszelkie dukaty będą miały tylko i wyłącznie
charakter monety pamiątkowej o numizmatycznym znaczeniu.
14. Organizatorzy akcji zastrzegają sobie prawo do przerwania akcji bez podawania
przyczyny.

