TISZA-COOP ZRT.
COOP MIKULÁS PROMÓCIÓ
ELJÁRÁSI REND A PROMÓCIÓ LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

A Coop saját márkás termékek forgalmának növelése érdekében a Tisza-Coop Zrt. promóciót szervez.

1. A Promóció szervezője: Tisza-Coop Zrt. (5000 Szolnok, Téglagyári út 13., adószám: 11500085-2-16)
2. A Promócióban résztvevő személyek: a játékban részt vehet minden óvodás és alsó tagozatos
általános iskolás csoport. A promócióban való részvétellel a pályázó a részvételi- és játékszabályzatot
automatikusan tudomásul veszi és elfogadja.
3. A Promóció időtartama: 2018. szeptember 19 - november 4-ig tart.
4. A Promóció az alábbi felhívás szerint kerül közzétételre a szeptemberi régiós aktivitás 2-ben és 3-ban
illetve októberi régiós aktivitás 1-ben és 2-ben, plakátokon, valamint a www.tiszacoop.hu weboldalon.

„Coop Mikulás”
2018. szeptember 19. – november 4.
Készítsetek Coop márkatermékről kivágott emblémákból mikuláshoz, karácsonyhoz köthető
Coop Karácsonyfadíszeket!
Ha kész, vigyétek el a hozzátok legközelebb eső Coop boltba 2018. november 4-ig. A
pályázatok hátoldalára írjátok rá a csoport nevét és létszámát, az óvoda, iskola, nevét, címét
és telefonszámát, hogy értesíteni tudjunk Benneteket, ha nyertetek!
A szakmai zsűri a 40 legjobb pályázatot jutalmazza. A 20 legötletesebb munkát beküldő
csoportot 2018. december 6-án megajándékozza a Coop Mikulás!
Pályázhatnak: óvodás és alsó tagozatos iskolás csoportok. Leadási határidő Tisza-Coop Zrt.
által ellátott boltban: 2018. november 4., postai beérkezés határideje: 2018. november 9. A
legjobb Karácsonyfadíszeket készítő 45 csoportot díjazzuk és ebből 20 csoportot ajándékoz
meg a Mikulás 2018. december 6-án. Minden pályázatra rá kell írni az iskola/óvoda nevét
címét, a pályázó csoport nevét és létszámát valamint telefonszámot. Egy csoport maximum
12 db Karácsonyfadísszel pályázhat.
További részletek: www.tiszacoop.hu

5. A Promóció menete

A Promócióban résztvevő csoportoknak minél több Coop márkatermékről kivágott Coop emblémából kell
készíteni Karácsonyfadíszeket. Egy csoport maximum 12 db Karácsonyfadísszel pályázhat. Az elkészített
pályaművek boltba történő leadási határideje: 2018. november 4. A boltoknak ezt követően túrajárattal
kell beküldeniük az összegyűjtött pályázatokat a Tisza-Coop Zrt. központjába.
A promócióban való részvételhez a következő adatok megadása szükséges: az óvodai csoport neve vagy az
iskolai osztály pontos megnevezése, az óvoda, iskola neve, címe, telefonszáma és létszáma.
A felsorolt adatok hiányában vagy azok hiányos, esetleg pontatlan megadása esetén, a csoport kizárásra
kerülhet a Promócióból.

6. Elbírálás
A beérkezett pályázatokat független bíráló bizottság értékeli. A bizottság háromtagú. Egy bizottsági tagot
a Szervező Tisza-Coop Zrt. jelöli ki a Marketing Bizottságából, két tagot a Szervezővel üzleti kapcsolatban
álló rendezvényszervező cégek biztosítanak. A független bíráló bizottság a Szervező székhelyén - 5000
Szolnok Téglagyári út 13.- 2018. november 15. 09.00 órától bírálja el a beérkezett pályaműveket. Az
elbírálást követően az eredmény a www.tiszacoop.hu weboldalon lesz elérhető. A Szervező a nyerteseket
levélben értesíti az elbírálást követő 1 héten belül.

7. Ajándékok
A 40 legkreatívabb pályaművet díjazza a zsűri, a 20 legötletesebb pályázatot készített csoportot 2018.
december 6-án megajándékozza a Mikulás. Ajándékok: 1 db Kresz társasjáték és 1 db Coop logós hátizsák.
A Szervezőt terhelik a fizetendő adók, díjak.

A fizetendő adót a Szervező az ajándék átadásának

hónapjában vallja be és azt követően fizeti meg. Az ajándék nem átruházható, készpénzre nem váltható. A
Szervező az ajándékok tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal.

8. Ajándékok átadása
Az ajándékokat a Szervező juttatja ki túrajárattal a nyertes csoportokhoz legközelebb eső boltokba, ahol a
boltvezető átvételi elismervényen köteles az ajándékokat a nyertes csoport képviselőjének átadni. A 20
legötletesebb pályázatot készített csoportot megajándékozó Mikulásról térítési díj ellenében a bolt
köteles gondoskodni.

9. Egyéb rendelkezések
Szervező nem vállal felelősséget a résztvevők által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott
következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy azon feltételeket, vagy magát a
Promóciót kiegészítse vagy módosítsa, melyet közzétesz a honlapján. Bármilyen vitás kérdésben a
Szervezők döntése irányadó. Jogi út teljes mértékben kizárva. A nyeremények átvételével összefüggésben

esetlegesen felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások
(pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a nyertest terhelik.

10. Adatvédelem, részvételi szabályzat
A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióban való részvétellel a pályázatot benyújtó részéről
elfogadottnak tekintjük a részvételi- és játékszabályzatot. A pályázó csoport hozzájárul, hogy a Tisza-Coop
Zrt. a pályázó személyes adatait a cég adatkezelési szabályzata alapján kezeli. A pályázó az adatkezelési
szabályzat tartalmáról a www.tiszacoop.hu weboldalon tájékozódhat.
A nyertes csoport hozzájárulását megadottnak tekintjük a pályázat benyújtásával ahhoz, hogy róla a
Szervező az ajándék átadásnál fényképet készítsen, és azt a honlapján közzétegye.
A csoport az adatai törlését kérheti, amennyiben ajánlott postai küldeményként azt a Szervezőtől kéri.

Szolnok, 2018. szeptember 6.

