Regulamin wykorzystania bonów podarunkowych:
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego, każdy o wartości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) jest Gmina Kolsko z
siedzibą w miejscowości Kolsko, przy ul. Piastowskiej 12, NIP 9251960357 oraz Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom „SPESIAKI” w Kolsku, przy ul. Piastowskiej 4, NIP 9252101550
2. Bon Podarunkowy wydawany jest dla każdego dziecka do 15 lat.
3. Realizacja Bonów Podarunkowych jest możliwa w sklepach:


Sklep Spożywczo- Przemysłowy Stanisław Szymański, ul. Piastowska 40, 67-415 Kolsko



Działalność Handlowa. Halina Szymańska, ul. Piastowska 43a, 67-415 Kolsko



Działalność Handlowa „PRIMA” Agnieszka Romanowicz, pl. Powstańców Wlkp. 14, 67-416 Konotop

4. Bon upoważnia do zakupów jedynie słodyczy, lodów, soków i owoców
5. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż
wartość bonu. Nadwyżkę należy dopłacić w sklepie W przypadku zakupów poniżej wartości bonu różnica
kwotowa nie podlega zwrotowi.
6. Wydawca bonu nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych. W takich wypadkach
duplikaty nie będą wydawane. Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie
bonów, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich
autentyczności.
7. Bon posiada termin ważność z realizacją do 24.12.2021 r.
8. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. Przyjęcie bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki
zawarte w niniejszym Regulaminie.
Sklepy, które realizują bony wystawią fakturę VAT na połowę wartości dla każdych z Wydawców, na poniższe dane:
1. Gmina Kolsko, Ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko, NIP 9251960357
2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SPESIAKI” w Kolsku, ul. Piastowska 4, 67-415 Kolsko, NIP

9252101550
Do 28.12.2021 r., z terminem płatności 7 dni (przelew).
Fakturę należy przekazać do Gminnego Domu Kultury w Kolsku wraz ze zrealizowanymi bonami. Każdy zrealizowany
bon podarunkowy należy opieczętować pieczątką sklepu (na tylnej stronie).
W razie pytań proszę o kontakt tel. 607381871- Edyta Dżydżora

Kolsko, dnia 07.12.2021 r.

