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Regulamin Akcji „100% frekwencja   
w Szkołach Tęcza w Zgorzelcu” 

 
I. 
Postanowienia ogólne: 
1. Akcja „100%  frekwencja w Szkołach Tęcza w Zgorzelcu” (zwana  dalej  „Pro-
mocją” lub „Akcją”)  jest  organizowana  na   terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
przez DPFA Europrymus  Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Boh. II AWP 16, 
59-900 Zgorzelec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Są-
dowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000240165, NIP 899-254-78-74, zwaną 
dalej „DPFA Europrymus” lub „Organizatorem”. 
2. Akcja przeznaczona  jest  dla  uczniów Szkołach Tęcza w Zgorzelcu, którzy w 
okresie od 02.01.2017 r. do 22.06.2017 r. osiągną na zajęciach programowych 
100% frekwencję.  
3. Uczniowie, którzy osiągną w okresie od 02.01.2017 r. do 22.06.2017 r. 100% 
obecność na zajęciach programowych otrzymają na uroczystości zakończenia roku 
szkolnego 2016/17 bon towarowy o wartości 100 zł.  
II. 
Czas trwania Akcji oraz warunki uczestnictwa: 
1. Akcja trwa w dniach od 2 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. włącznie.  
2. W Akcji może wziąć udział każdy uczeń Szkół Tęcza prowadzonego przez 
DPFA Europrymus, który w  dniach od 2 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. 
włącznie uzyska 100%  frekwencję na zajęciach obowiązkowych, a także który 
spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnik”).  
III. 
Postanowienia końcowe: 
1. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych. 
2. Niniejszy Regulamin w okresie trwania Akcji  dostępny jest w siedzibie DPFA 
Europrymus oraz na stronie www.dpfa-europrymus.pl. 
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3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Ak-
cji, a ich interpretacja  powinna  być  dokonywana  zgodnie  z  powszechnie  obo-
wiązującymi przepisami prawa. 
4. Biorąc  udział  w  Akcji  Uczestnik  potwierdza, iż  zapoznał  się  z  treścią  ni-
niejszego Regulaminu,  zgadza  się  z  jego  warunkami  oraz  zobowiązuje  się  
przestrzegać  jego postanowień.  
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