
 

 

 

Regulamin Świątecznej Promocji 2016 rok 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Świątecznej promocji jest Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych, z siedzibą we Wrocławiu (50-560) przy ul. Długopolskiej 22, 50-

560 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, 

posiadające numer NIP: 8942573958  

2. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest przystąpienie w poczet członków 

Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych lub przedłużenie dotychczasowej 

składki członkowskiej.  

3. Aby wziąć udział w świątecznej promocji należy przystąpić do Stowarzyszenia 

Inwestorów Indywidualnych, korzystając z formularza znajdującego się pod 

adresem https://www.sii.org.pl/rejestracja.html, lub przedłużyć dotychczasową 

składkę opłacając ją tradycyjnym przelewem bankowym lub poprzez system 

przelewy24.pl 

4. Świąteczna promocja obowiązuje od dnia 12 grudnia 2016 roku do 19 grudnia 2016 

roku.  

 

§2 Warunki promocji 

5. Każda osoba, która w trakcie trwania promocji przedłuży składkę lub przystąpi do 

Stowarzyszanie Inwestorów Indywidualnych otrzyma: 

a. jednorazowy rabat na roczną składkę podstawową wysokości 10 zł, 

b. jednorazowy rabat na roczną składkę rozszerzoną wysokości 30 zł, 

c. jednorazowy rabat na roczną składkę podstawową wysokości (pod 

warunkiem wypełnienia dedykowanej ankiety) 30 zł, 

d. jednorazowy rabat na roczną składkę rozszerzoną wysokości (pod 

warunkiem wypełnienia dedykowanej ankiety) 50 zł, 

e. jednorazowy rabat na zakupu w sklepie internetowym Komputronik 

wysokości 20 zł brutto, przy zakupie o minimalnej łącznej wartości 100 zł 

brutto, 

f. jednorazowy rabat na zakupy w sklepie stacjonarnym INTERSPORT 

wysokości 20 zł brutto, przy zakupie o minimalnej łącznej wartości 100 zł 

brutto. 
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6. Rabaty u Partnerów Świątecznej promocji przyznawane są na podstawie 

dedykowanego kodu promocyjnego, który każdy uczestnik promocji otrzyma od 

Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych po zaksięgowaniu wpłaty za składkę. 

Kody te przekazane zostaną poprzez dedykowaną wiadomość e-mail, wysłaną na 

adres poczty e-mail podany w czasie rejestracji konta członkowskiego.  

7. Rabaty otrzymane w ramach Świątecznej promocji 2016 r. nie łączą się z innymi 

rabatami oraz promocjami organizowanym niezależnie przez Partnerów Świątecznej 

promocji.  

8. Rabat za zakupy w sklepie Komputronik jest ważny do końca czerwca 2017 roku. 

9. Rabat na zakupy w sklepie INTERSPORT jest ważny do końca stycznia 2017 roku.  

10. Wszystkie kody rabatowe na zakupy w sklepach Partnerów Świątecznej promocji 

przekazane zostaną uczestnikom po zakończeniu Świątecznej promocji, jednak nie 

później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zakończenia.  

11. Rabaty, o których mowa § 2 ust. 5 pkt e), f) niniejszego Regulaminu przyznane 

zostaną pierwszym 500 (pięciuset) osobom, które w okresie trwania Świątecznej 

Promocji przystąpią w poczet członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 

lub przedłużą składkę członkowską.  

 

§3 Postanowienia końcowe  

12. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, 

poz. 1540, z późn. zm.).  

13. Regulamin Świątecznej promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem www.sii.org.pl oraz w siedzibie Organizatora znajdującej się pod 

adresem przy ul. Długopolskiej 22, 50-560 Wrocław.  

14. Reklamacja dotyczące sposobu przeprowadzenia Świątecznej promocji należy 

zgłaszać drogą e-mail na adres biuro@sii.org.pl nie później niż do 7 dni roboczych 

od daty zakończenia Świątecznej promocji. O dacie przyjęcia zgłoszenia decydować 

będzie godzina odnotowana przez serwer.    

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia bądź też wydłużenia czasu 

trwania promocji. O skróceniu lub wydłużeniu czasu trwania Konkursu 

Organizatorzy poinformują na stronie internetowej www.sii.org.pl. 

16. Organizatorzy mogą wykluczyć uczestnika promocji z udziału w Świątecznej 

promocji w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego 

regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

17. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inwestorów 

Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław, 

zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

http://www.sii.org.pl/
http://www.sii.org.pl/


 

0000025801. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału 

Świątecznej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego 

przeprowadzenia Świątecznej Promocji i wykonania zobowiązań wynikających z 

niniejszego Regulaminu oraz w celu marketingu produktów i usług administratora 

danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z późn. zm.). Osobom, których dane są 

zbierane przysługuje prawo do wglądu oraz korekty swoich danych. 

 

 

 

 


