Regulamin

współpracy

w

ramach

akcji

promocyjnej

Gdańskich

Nieruchomości
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Akcja promocyjna Gdańskich Nieruchomości - administratora gminnego zasobu
lokali użytkowych polega na informowaniu o działalności prowadzonej w
najmowanych lokalach w czasie epidemii SARS-CoV-2.
2. Ilekroć mowa jest o najmowanych lokalach użytkowych rozumie się przez to
także grunty stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, dzierżawione w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej administrowane przez
Gdańskie Nieruchomości.
3. Uczestnikami akcji promocyjnej są:
- Gdańskie Nieruchomości SZB
- Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w lokalach użytkowych lub
na gruntach komunalnych administrowanych przez Gdańskich Nieruchomości
(dalej : Zgłaszający).
4. Zgłoszenia przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach lub na
gruntach nienależących do zasobu administrowanego przez Gdańskie
Nieruchomości nie będą rozpatrywane.
5. Wpisy publikowane będą na profilu Facebook Gdańskich Nieruchomości oraz
w mediach społecznościowych Zgłaszających przedsiębiorców biorących udział
w akcji.
6. Zgłoszenie

jest

równoznaczne

z

akceptacją

warunków

określonych

w niniejszym regulaminie akcji promocyjnej.
§ 2. Warunki jakie winno spełniać zgłoszenie:
1. Warunkiem przystąpienia do akcji promocyjnej jest posiadanie obowiązującej
umowy najmu lokalu użytkowego lub dzierżawy gruntu administrowanych przez
Gdańskie Nieruchomości na cele prowadzenia w nim działalności gospodarczej
zgłaszającego.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Krótki opis prowadzonej działalności
b) Zasady funkcjonowania działalności w czasie epidemii (godziny otwarcia,
realizacja zamówień z odbiorem osobistym / z dowozem, etc.)
c) Maksymalnie 5 zdjęć nawiązujących do produktów / usług oferowanych
przez firmę zgłaszającego, z zastrzeżeniem, że zdjęcia nie naruszają prawa,
dobrych obyczajów i praw osób trzecich.
d) Linki do profilów działalności w mediach społecznościowych oraz adres
strony internetowej jeśli zgłaszający ja posiada.
§ 3. Miejsce i termin składania zgłoszeń
1. Zgłoszenia zawierające wszystkie niezbędne informacje należy składać drogą
mailową na adres nd@nieruchomoscigda.pl.
2. Termin składania zgłoszeń upływa 30.06.2020 r. o godz. 15:00.
3. Wszelkie informacje związane z akcją promocyjną można uzyskać pisząc na
adres nd@nieruchomoscigda.pl.
§ 5. Okres realizacji akcji promocyjnej
1. 08.05.2020 r. - 30.06.2020 r.
§ Wybór zgłoszeń
1. Wybrane będą zgłoszenia, które spełniają wszystkie zawarte w regulaminie
wymogi.
2. Gdańskie Nieruchomości zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszeń, które
będą umieszczać na swoim profilu Facebook. Wybór nie wymaga uzasadnienia.
3. Wpis do publikacji zostanie przygotowany przez Gdańskie Nieruchomości na
po postawie informacji zawartych w zgłoszeniu. Przedsiębiorcy przysługuje w
każdym czasie prawo wycofania zgłoszenia.
4. Informacja o zakwalifikowaniu się do akcji wraz z linkiem do postu przekazana
będzie Zgłaszającym drogą mailową na adres, z którego wysłane zostało
zgłoszenie.
5. Zakwalifikowany Zgłaszający udostępni wpis Gdańskich Nieruchomości w
swoich mediach społecznościowych.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Gdańskie

Nieruchomości

zastrzegają

sobie

prawo

przerwania

akcji

promocyjnej bez podania przyczyny w każdym czasie.
2. Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą Zgłaszającego na przetwarzanie i
rozpowszechnianie wszelkich danych i informacji zawartych w zgłoszeniu na
cele związane z akcją promocyjną.

