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Konkurs dla Sprzedawców Firm Handlowych 
produktów Braas i RuppCeramika

Tyle nagród 
jeszcze nie było!

2 Metalroll
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Masz niepowtarzalną szansę na przeżycie wspaniałej przygody! 
Po raz kolejny przygotowaliśmy fascynującą zabawę z niewyobrażalnie dużą ilością 
atrakcyjnych nagród! 

Na najlepszych sprzedawców akcesoriów dachowych Braas i RuppCeramika 
czeka gorący wyjazd do Brazylii! 
Weź udział w zabawie i dołącz do reprezentacji Copa BRAASiliana.

W Brazylii czeka na Ciebie moc atrakcji: wspaniała zabawa w gorących rytmach 
samby, dreszczyk piłkarskich emocji w światowej stolicy futbolu z największym 
stadionem na kuli ziemskiej – Maracana, który zdołał pomieścić blisko 200 tys. 
fanów futbolu!

Jeszcze nigdy tak wielu, nie miało okazji wygrać tak wiele! 

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze szczegółami promocji i życzymy powodzenia!

3Wakafl ex
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ETAP I /czerwiec-listopad 2008/
Nagrody gwarantowane dla Ciebie!
Od 1 czerwca do 30 listopada 2008 roku zespół, do którego należysz, będzie walczył 
o nagrody gwarantowane oraz wejście do Wielkiego Finału Copa BRAASiliana. W trosce 
o równe szanse wszystkich uczestników w walce o nagrodę główną podzieliliśmy zespoły na grupy. Twój 
zespół rywalizuje z innymi, które mają podobne wyniki sprzedaży!

Plan ponad normę…
Realizacja planu ponad normę to zadanie, dzięki któremu zwiększycie swoje szanse 
na wygranie nagrody głównej – wyjazdu do gorącej Brazylii! 
Pamiętajcie – im lepsze wyniki, tym więcej punktów, które możecie wymienić 
na nagrody!

Najlepsi są już jedną nogą w Brazylii!
Jeśli Twój zespół po zakończeniu pierwszego etapu będzie zajmował czołowe miejsce w rankingu w Twojej 
grupie, to przysługuje Wam jedno GWARANTOWANE miejsce na wyjazd do Brazylii! 
Pozostali uczestnicy z najwyższych pozycji w rankingu ciągle będą mieli szansę na wygranie wyjazdu 
w Wielkim Finale, na którym wszyscy poznają przedsmak atrakcji czekających 
na Was w gorącej Brazylii.

Bonus wyjazdowy dla najlepszych!
Jeśli Twój zespół okaże się bezkonkurencyjny i zajmie pierwsze miejsce w jednym z trzech, otwartych 
dla wszystkich grup, rankingów sprzedaży za obrót w kategoriach produktów:
- Folie i Membrany (decyduje największa sprzedaż liczona w m2)
- Wakafl ex (decyduje największa sprzedaż liczona w metrach bieżących)
- Taśmy kalenicowe (decyduje największa sprzedaż liczona w metrach bieżących)

Otrzymacie jedno gwarantowane miejsce na wyjazd do Brazylii!

4 Eurofol

Zasady konkursu
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5Divoroll Kompakt

ETAP II - Wielki Finał - pojedynek najlepszych 
Compadres!
Po zakończeniu pierwszego etapu ze wszystkich grup zostaną wyłonione najlepsze zespoły, takie, 
które przekroczyły założony plan o największą wartość procentową. Właśnie dlatego tak ważne jest 
przekroczenie planu ponad normę.

Finał w rytmach gorącej samby!
Wielki Finał to nie tylko emocje związane z rywalizacją o wyjazd do Brazylii. Jest to także doskonała okazja 
do świetnej zabawy w renomowanym hotelu z aranżacją programu idealnie dopasowaną do klimatu 
Brazylii, podczas której wszyscy otrzymają cenne, dodatkowe nagrody! 

Motto Wielkiego Finału brzmi: „Każdy wygrywa w rytmach gorącej samby!”.

Nie możesz tego przegapić! 
Po prostu musisz tam być!
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6 Rupp Vent

Zbieraj Realos!
Za każde 100 zł obrotu na akcesoriach dachowych Braas i RuppCeramika 
zdobywasz 1 punkt zwany Realos. Punkty będą naliczane w okresie od 1 czerwca 
do 30 listopada 2008 roku. 

Realos to waluta, którą będziesz mógł wymienić na nagrody z katalogu 
Copa BRAASiliana.
W tym roku Realos mają jeszcze większą siłę nabywczą, dzięki czemu jeszcze 
łatwiej zdobędziesz, jeszcze wspanialsze nagrody!

Wszystkie zebrane Realos są dzielone po równo na każdego członka zespołu. 

Stan swojego konta możesz sprawdzić w każdej chwili na stronie internetowej 
programu - www.braasiliana.pl - aby się zalogować wpisz w pole loginu pierwszą literę
swojego imienia oraz swoje nazwisko (bez spacji i polskich znaków), a w pole hasła swój 
numer PESEL. Aby lepiej chronić konto możesz zawsze zmienić swoje hasło dostępu.

Im więcej sprzedasz, tym więcej Realos, a im więcej Realos, tym atrakcyjniejsze nagrody 
będziesz mógł odebrać!
Bądź aktywny, gra jest warta świeczki!
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Wymieniaj Realos na nagrody!
Realos to bardzo cenna waluta w Copa BRAASiliana. Zbieraj Realosy i wymieniaj je na atrakcyjne 
nagrody. Compadre! Tylko od Ciebie zależy, które nagrody z katalogu wybierzesz.

Jak zamówić nagrodę?
1. Wejdź na www.braasiliana.pl
2. Wybierz nagrodę i wypełnij według wskazówek internetowy kupon zamówienia.
3. Zamówione nagrody otrzymasz do pięciu tygodni od przesłania zamówienia.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skorzystaj z formularza kontaktowego 
    na stronie www.braasiliana.pl

Pamiętaj, aby przypomnieć kolegom o wypełnieniu kuponu! 

 Zamówienia przyjmowane będą od 1 września do 31 grudnia 2008 roku!

Wspólne nagrody dla zespołu!
Uwaga! Jeśli masz za mało punktów, żeby odebrać upatrzoną nagrodę,  możesz odebrać 
ją wspólnie z kolegą z zespołu. Zamów nagrodę za zgromadzone przez siebie Realosy 
i zaznacz pole „Nagroda Wspólna”. System zamawiania nagród poprosi o autoryzację 
uczestnika, z którego konta mają być przesłane brakujące Realosy. Kolega po dokonaniu 
autoryzacji (wpisaniu swojego loginu i hasła bez polskich znaków) fi nalizuje transakcję. 

7Dachówka z przejściem 
antenowym

REALOS
2000
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Copa… Maracanã
Stadion Maracanã w Brazylii w Rio de Janeiro to jeden z największych stadionów piłkarskich świata. 
Obiekt został zbudowany w latach 1948 - 1950. Piłkarski rekord wszechczasów pobity został 16 lipca 
1950 roku – tego dnia na Maracanie odbył się mecz Brazylii z Urugwajem, który miał zdecydować 
o mistrzowskim tytule. Atmosfera narodowego święta udzieliła się także organizatorom i choć 
sprzedano aż niemal 174 tysiące biletów, postanowiono wpuścić na stadion każdego chętnego. 
W efekcie, gdy angielski sędzia George Reader rozpoczął spotkanie, na trybunach Maracany stało 
około 210 tysięcy brazylijskich kibiców!

W rytmach samby
Gorące Rio de Janeiro to między innymi słynna plaża Copacabana, gdzie carioca, czyli mieszkańcy Rio 
oraz tłumy turystów wypoczywają i spacerują po piasku, a od czasu do czasu siadają przy którymś 
z licznych małych barów serwujących zimne napoje oraz alkohole, a wśród nich narodowy trunek 
caipirinhę – po prostu wymarzone miejsce dla błogiego wypoczynku! Wieczorne atrakcje w mieście 
to przede wszystkim roztańczone restauracje z pięknymi tancerkami i tancerzami, ubranymi w tradycyjne, 
karnawałowe stroje. Show jest mieszanką trzech kultur: portugalskiej, rdzennych mieszkańców 
i afrykańskiej. Wieczory artystyczne to m. in.: indiańskie tańce, pokazy samby oraz wspaniałych 
mistrzów capoeira – miejscowej sztuki tańca-walki.

8 Figaroll

Wygraj podróż marzeń do gorącej Brazylii 
i zobacz fascynujące miejsca na żywo! 
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Boskie Rio
Rio de Janeiro malowniczo położone nad Oceanem Atlantyckim, nad Zatoką 
Guanabara, wśród granitowych „głów cukru”, należy do najpiękniejszych 
miast świata. W latach 1763-1960 Rio de Janeiro było stolicą Brazylii. Na początku 
XX wieku miasto zostało przebudowane oraz zyskało nowoczesne i interesujące 
rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne. Karnawałowe szaleństwo 
w Rio jest kwintesencją piękna miasta.

Corcovado
Corcovado to dominujący element panoramy Rio de Janeiro. Na szczycie stoi 38 
metrowy posąg Chrystusa Zbawiciela wzniesiony w 1931 r. Statua jest symbolem 
miasta i gościnności Brazylijczyków, witając przybyszy otwartymi ramionami. 

Lodża w tropikach…
Amazoński las deszczowy zajmuje obszar 3,6 mln km2 w samej Brazylii oraz 2,4 mln 
km2 w krajach sąsiednich. Jest to największy na świecie las tropikalny i najbardziej 
pod względem biologicznym zróżnicowany ekosystem, w którym żyje 20% 
gatunków ptaków i roślin, 10% znanych na świecie gatunków ssaków oraz 10 do 15 
razy więcej gatunków ryb niż w Europie. Lasy Amazonii są zwane „zielonymi płucami 
świata”. To tu występuje największa produkcja tlenu, a zarazem pochłaniane jest 
najwięcej dwutlenku węgla na świecie.

W 1991 r. w środkowej części amazońskiego lasu nad Rio Taruma, dopływem 
rzeki Rio Negro, został stworzony w celach poznawczych i naukowych Amazoński 
Ecopark. Następnie w 1995 r. z myślą o turystach spragnionych fascynujących 
eksploracji tego unikalnego ekosystemu powstała, tzw. lodża, osadzona w gęstym, 
pierwotnym lesie – jest to idealne miejsce do poznania tego niesamowitego pomnika 
przyrody z bliska.

9Braas Vent
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10 Płotek do zatrzymywania 
śniegu 

Sprzęt AGD

Urządzenie do robienia 
popcornu Elta

Elektryczny otwieracz 
do puszek Tefal

Opiekacz Zelmer

Blender Zelmer Suszarka do włosów Philips Czajnik elektryczny Zelmer

Mikser Zelmer Wentylator Zelmer Sokowirówka Zelmer

REALOS
REALOS

REALOS

REALOS
74

56

REALOS REALOS REALOS

101101
91

REALOS
81

48

REALOS
93

41

w w w.braasi l iana.pl
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11Stopień kominiarski 
z uchwytem

Sprzęt AGD

Krajalnica Zelmer Parowar Zelmer Frytkownica Zelmer

Waga łazienkowa Bosch Żelazko Philips Robot kuchenny Philips

Odkurzacz Electrolux Pralka Electrolux Zmywarka do naczyń Electrolux

REALOS
REALOS REALOS

REALOS
122

134

REALOS
REALOS

REALOS

729
692

241

REALOS
174

111

REALOS
232

111

w w w.braasi l iana.pl
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12 Świetlik

Akcesoria - Praca

Kombinezon roboczy Kasetka (metalowa) 
na kosztowności

Grzejnik olejowy Sanico

Wizytownik Wittchen Pokrowiec na garnitur Wittchen Program Antywirusowy AVG

Aktówka skórzana Wittchen Przepływowy podgrzewacz 
wody Vaillant

Urządzenie wielofunkcyjne 
mono HP

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
130

123

REALOS
REALOS

REALOS

520402
346

REALOS
164

11248

w w w.braasi l iana.pl

REALOS

362
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13Ława kominiarska

Akcesoria - Praca

Telefon komórkowy Nokia System operacyjny 
Microsoft Windows Vista

Pakiet biurowy 
Microsoft Offi  ce 2007

Kasa fi skalna Posnet Drukarka igłowa OKI Urządzenie wielofunkcyjne 
kolor HP

Biurowy zestaw komputerowy 
(stacja + monitor ) NTT

Projektor (rzutnik) Epson Notebook HP z serii Pavilion

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
1055

1154

REALOS
REALOS

REALOS

146418001281

REALOS
1129

825

1147

705

w w w.braasi l iana.pl

REALOS
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14 Taśma wentylacyjna okapu

Sprzęt RTV

Słuchawka bezprzewodowa 
(bluetooth) Nokia 

Radiobudzik Grundig Telefon bezprzewodowy Panasonic

Słuchawki bezprzewodowe Philips Tuner TV do monitora (umożliwia 
oglądanie tv w monitorze 
bez włączania komputera) 

AverMedia

Odtwarzacz DVD Panasonic

Uniwersalny pilot (programowany 
do wszystkich urządzeń) Logitech

Radiomagnetofon Panasonic Mini wieża Sony

REALOS REALOS
REALOS

REALOS

145

112

REALOS
REALOS

REALOS

262255201

REALOS
148

97

REALOS
149

93

w w w.braasi l iana.pl
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15Dachówka z kominkiem 
wentylacyjnym

Sprzęt RTV

Odtwarzacz MP4 (umożliwia 
oglądanie fi lmów) Creative

Przenośna konsola 
do gier Nintendo

Aparat cyfrowy Canon

Nagrywarka DVD Panasonic Kino domowe Panasonic Konsola do gier Playstation 3

Kamera cyfrowa z twardym 
dyskiem Sony

Lustrzanka cyfrowa Canon Telewizor LCD Panasonic 37’

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
659

436

REALOS
REALOS

REALOS

21351373854

REALOS
781

369

REALOS
824

268

w w w.braasi l iana.pl
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16 Wyłaz dachowy

Czas wolny i hobby

Przynęta wędkarska Rapala Pamięć przenośna USB Ocz 
Technology 4GB

Karty do gry fi rmy „Piatnik”

Siatka wędkarska Dragon Roczna prenumerata 
miesięcznika Twój Styl

Roczna prenumerata 
miesięcznika Playboy

Ładowarka GP Travel + 4 
akumulatorki AA

Kamerka internetowa Logitech Odtwarzacz MP3 Creative

REALOS
REALOS

REALOS

REALOS
66

56

REALOS
REALOS REALOS

11110766

REALOS
67

41

REALOS

71

19

w w w.braasi l iana.pl
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17Kosz aluminiowy
dwustronny

Czas wolny i hobby

Głośniki komputerowe Creative Kołowrotek Dragon Wędka Dragon 

Lornetka Bresser Kamizelka wędkarska 
Geoff  Anderson

Echosonda Eagle Cuda

Wędka spiningowa Dragon Monitor LCD Samsung 20’ Komputer stacjonarny 
do gier + monitor NTT

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
186

138

REALOS
REALOS

REALOS

1922476415

REALOS
201

138

REALOS

241

111

w w w.braasi l iana.pl
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18 Dachówka z uchwytem
do płotka / belki przeciwśnieżnej

Sport

Piłka do koszykówki Piłka do siatkówki Rakietki do tenisa stołowego

Zestaw do badmintona z siatką Drążek do ćwiczeń 
(np. podciągania)

Replika piłki nożnej Adidas

Zestaw do tenisa - 2 rakiety + piłki Rękawice bokserskie Everlast Bramka przenośna Kipsta

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
57

37

REALOS
REALOS

REALOS

10410166

REALOS
63

22

REALOS
67

11

w w w.braasi l iana.pl
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19Grzebień okapu

Sport

Koszulka piłkarska Steper Kettler Łyżworolki ROLLERBLADE

Rower Junior Kross Rower Damski Kross Zestaw bokserski

Rower Męski Kross Rower treningowy Kettler Wiosła treningowe Kettler

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
323

248

REALOS REALOS REALOS

964
720403

REALOS
342

231

REALOS
366

124

w w w.braasi l iana.pl

Copa_Brasil_Monier_23VI.indd   19Copa_Brasil_Monier_23VI.indd   19 2008-06-23   18:43:502008-06-23   18:43:50



20 Divoroll Pro

Narzędzia

Lampa ogrodowa 
zasilana słonecznie

Zegar ścienny Zestaw wkrętaków Jonnesway

Skrzynka na narzędzia Stanley Opalarka Bosch Latarka Maglite

Zraszacz do trawy Nożyce do krzewów 
BLACK&DECKER

Szlifi erka kątowa Hitachi

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
71

63

REALOS REALOS
REALOS

15113191

REALOS
93

41

REALOS
101

22

w w w.braasi l iana.pl
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21Łuk wspierający

Narzędzia

Wiertarka udarowa Hitachi Stacja Pogodowa Casio Wyżynarka Hitachi

Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa z latarką Hitachi

Uniwersalny zestaw narzędzi 
Jonnesway

Młotowiertarka Hitachi 
z podkuwaniem

Grill Weber Kosa spalinowa Hitachi Odśnieżarka Stiga

REALOS
REALOS REALOS

REALOS
299

221

REALOS
REALOS

REALOS

1281668445

REALOS
336

215

REALOS
375

164

w w w.braasi l iana.pl
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22 Klamra do kosza

Rodzina

Miś pluszowy Elektryczna szczoteczka 
do zębów Braun

Maszynka do strzyżenia 
włosów Philips

Klocki Lego skrzynia Księżniczka Barbie Bon zakupowy Galeria Centrum 
na 100 zł brutto

Gra planszowa Monopol Portfel męski Wittchen Portfel damski Wittchen

REALOS
REALOS

REALOS

REALOS
66

63

REALOS
REALOS REALOS

1179991

REALOS
71

48

REALOS
75

26

w w w.braasi l iana.pl
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23Divoroll Universal+

Rodzina

Aparat do masażu stóp Bauer Model samochodu na zdalne 
sterowanie Xmods

Kolejka elektryczna Mechano

Zegarek męski Casio Elektroniczna ramka na zdjęcia LCD Fotelik samochodowy Maxi Cosi

Zegarek damski Atlantic Dwuosobowy Jeep na akumulator Zestaw sztućców Gerlach w walizce

REALOS
REALOS

REALOS

186

181

REALOS
REALOS

REALOS

458305
293

REALOS
201

REALOS

293

158

w w w.braasi l iana.pl

REALOS

168
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24 Uszczelka wentylacyjna 
kalenicy

Wakacje i samochód

Zestaw osłonek przeciwsłonecznych 
do auta

Mata przeciwsłoneczna 
na przednią szybę

Szampon z woskiem do auta

Rękawki do pływania dla dzieci KOŁO - fotelik SWIM SEAT dla dzieci Okulary do pływania Speedo

Ręcznik plażowy speedo Śpiwór Campus Torba podróżna Campus

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
26

11

REALOS
REALOS

REALOS

676758

REALOS
52

10

REALOS
60

9
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25Listwa do taśmy Wakafl ex

Wakacje i samochód

Chromowane zakończenie rury 
wydechowej auta

Plecak turystyczny Campus Namiot Campus

CB Radio Alan Radio samochodowe Sony Nawigacja GPS Tom Tom

Bon turystyczny na 1000 zł brutto Bagażnik samochodowy Thule Kurs nurkowania w Egipcie 
dla 1 osoby/1 tydzień

REALOS REALOS
REALOS

REALOS
177

174

REALOS
REALOS

REALOS

24401171610

REALOS
311

74

REALOS
342

70
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§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem Konkursu „Copa Braasiliana”, zwanym dalej 
„Konkursem”, jest Pegasus Advertising Poland Sp. z o.o., 
04-030 Warszawa; ul. Waszyngtona 33/61, zwany dalej 
„Organizatorem”, działający w imieniu i na rzecz fi rmy Monier 
Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Wschodnia 26. 

§ 2. Uczestnicy

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zajmujące 
się sprzedażą produktów Monier Sp. z o.o. w / dla fi rm 
będących Partnerami Handlowymi fi rmy Monier Sp. z o.o. 
(terenowi przedstawiciele handlowi oraz przedstawiciele 
handlowi w punktach sprzedaży), zwanymi dalej „Firmami”. 

2.2 Konkurs zostanie ogłoszony Uczestnikom Konkursu przez 
przedstawicieli Monier Sp. z o.o. 

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie 
kuponu zgłoszeniowego przekazanego przez Organizatora, 
tj. umieszczenie na nim: 

a. nazwy, adresu i pieczątki Firmy; 

b. podpisu i danych kierownika / właściciela Firmy; 

c. podpisu Doradcy Handlowego fi rmy Monier Sp. z o.o.; 

d. listy pracowników Firmy / Uczestników Konkursu, 
z podaniem ich imion, nazwisk, zajmowanych stanowisk, 
numerów telefonów komórkowych, numerów PESEL, 
adresów poczty elektronicznej. 

Wypełniony kupon należy przesłać do dnia 30 czerwca 2008 r. 
(włącznie), na adres e-mail: braas@pegasus.pl, lub faksem na 
numer: 022 877 22 19. 

2.4. Wykonanie czynności określonych w ust. 3 oznacza 
akceptację regulaminu Konkursu.

§ 3. Zasady rywalizacji

3.1 Podział na grupy i zespoły: 

a. Wszystkie Firmy są podzielone na trzy grupy, zwane dalej 
„Grupami”, o nazwach: 

1. As Melhores, 

2. Os Bravos, 

3. El Determinados, 

b. Podział na Grupy został dokonany ze względu na potencjał i 
wielkość dotychczasowej sprzedaży Firm; 

c. Do poszczególnych Grup zaliczone są Firmy o podobnym 
potencjale; 

d. W obrębie jednej Firmy Uczestnicy tworzą zespół zwany dalej 
„Zespołem” 

e. Rywalizacja w Konkursie rozgrywa się pomiędzy Zespołami 
danej Grupy. 

§ 4. Dwa etapy Konkursu

4.1 Pierwszy etap Konkursu: 

a. Trwa od 1 czerwca 2008 roku do 30 listopada 2008 roku 
i obejmuje sześć miesięcznych okresów rozliczeniowych; 

b. Uczestnikami pierwszego etapu Konkursu są Zespoły; 

c. Zespół może składać się z maksymalnie 3 Uczestników 
należących do tej samej fi rmy; 

d. Zespół, za każde zrealizowane przez siebie 100 zł netto 
obrotu na akcesoriach dachowych, otrzymuje 1 punkt zwany 
REALOS. Poziom obrotu będzie obliczany tylko i wyłącznie na 
podstawie faktur wystawianych przez Monier Sp. z o.o.; 

e. Do realizacji obrotu wliczane są tylko i wyłącznie akcesoria 
dachowe Monier Sp. z o.o. (dachówki nie są wliczane w obrót); 

f. Nagrody w tym etapie mają charakter rzeczowy, a podatek 
dochodowy dla osób fi zycznych od ich otrzymania pokrywa 
Monier Sp. z o.o.; 

g. Uczestnik Konkursu ma prawo zamówić nagrody 
o wartości punktowej nie przekraczającej liczby zebranych 
przez niego punktów; 

h. Wizerunek nagród wraz ze specyfi kacją ich wartości 
punktowej przedstawiony został w Katalogu Konkursu; 

i. Zamówienie nagród odbywa się tylko i wyłącznie poprzez 
portal www.braasiliana.pl, za pomocą prawidłowo 
wypełnionej zakładki wyboru nagród; 

j. Członkowie Zespołu mogą dokonywać zamówień nagród 
wspólnie, sumując swoje REALOS, przy założeniu, 
że wartość punktowa nagrody zamawianej nie może 
przekroczyć sumy punktów Uczestników zamawiających; 

k. Uczestnicy dokonują autoryzacji zamówienia nagrody 
po wypełnieniu wspomnianej w ust. 4.1.i zakładki, wpisując 
hasła i loginy podane im wcześniej 
do wiadomości przez Organizatora; 

l. Na realizację zamówienia nagrody Organizator zastrzega 
sobie pięciotygodniowy okres, liczony od momentu 
otrzymania zamówienia; 

m. W przypadku wydłużenia okresu podanego w § 4.1.l, 
Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany 
telefonicznie lub e-mailowo; 

n. Uczestnicy Konkursu będą mogli wymieniać zebrane punkty 
(REALOS) na nagrody rzeczowe tylko i wyłącznie poprzez 
stronę www.braasiliana.pl w specjalnej zakładce realizacji 
nagród. Nagrody można wymieniać 
po zakończeniu dwóch pierwszych miesięcy pierwszego 
etapu Konkursu, czyli od 1 września 2008. 

o. Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia nagrody 
wskazanej przez Uczestnika Konkursu inną, podobną, 
o zbliżonych cechach, wyglądzie, parametrach i wartości; 
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p. Po zakończeniu pierwszego etapu zostaną wyłonione 
zespoły, z każdej grupy, których sumaryczny obrót 
w okresie wskazanym w parag. 4 ust. 4.1.a. przekroczy 
zakładany dla nich plan obrotów o największą wartość 
procentową (przy porównaniu wyników wszystkich 
Zespołów rywalizujących w danej Grupie); 

q. Zespoły, o których mowa w parag.4.1.p otrzymają Nagrodę 
Główną pierwszego etapu Konkursu; 

r. Nagrodą Główną pierwszego etapu jest jednoosobowy 
wyjazd do Brazylii (zryczałtowany podatek od nagrody 
pokrywa Monier Sp. z o.o.); dla jednego z członków Zespołu 
danej Grupy: 

1. As Melhores, 3 miejsca po jednym miejscu dla 3 fi rm, 
które przekroczyły zakładane plany o największą wartość 
procentową w swojej grupie; 

2. Os Bravos, 2 miejsca po jednym miejscu dla 2 fi rm, które 
przekroczyły zakładane plany o największą wartość 
procentową w swojej grupie; 

3. El Determinados, 1 miejsce dla 1 fi rmy, która przekroczyła 
zakładany plan o największą wartość procentową w swojej 
grupie; 

s. Dodatkowo Nagrodą Główną pierwszego etapu Konkursu 
jest jednoosobowy wyjazd do Brazylii (zryczałtowany 
podatek od nagrody pokrywa Monier Sp. z o.o.); 
za największą sprzedaż ilościową z pośród wszystkich fi rm 
biorących udział w Konkursie, na: 

1. Foliach i membranach – 1 miejsce dla jednej fi rmy, która w 
okresie wskazanym w parag. 4 ust. 4.1.a. dokona największej 
sprzedaży w m2 w podanej grupie produktowej. 

2. Wakafl ex – 1 miejsce dla jednej fi rmy, która w okresie 
wskazanym w parag. 4 ust. 4.1.a. dokona największej 
sprzedaży w metrach bieżących podanego produktu. 

3. Taśmach kalenicowych – 1 miejsce dla jednej fi rmy, która w 
okresie wskazanym w parag. 4 ust. 4.1.a. dokona największej 
sprzedaży w metrach bieżących w podanej grupie 
produktowej. 

t. Bezpośredni wybór Laureata Nagrody Głównej spośród 
członków Zespołu dokonywany jest przez kierownika 
/ właściciela Firmy. 

4.2 Drugi etap Konkursu: 

a. Odbędzie się we wskazanym przez Organizatora hotelu 
w Polsce, tuż po zakończeniu pierwszego etapu Konkursu, 
nie później niż 28 lutego 2009; 

b. Zakwalifi kowane do niego zostaną Zespoły, których 
sumaryczny obrót w okresie wskazanym w parag. 4 ust. 
4.1.a. przekroczy zakładany dla nich plan obrotów 
o największą wartość procentową (przy porównaniu 
wyników wszystkich Zespołów rywalizujących 
w danej Grupie); 

c. Dodatkowym warunkiem jest – zrealizowanie przez Zespół 
planu obrotu wyznaczonego dla niego przez Monier Sp. z o.o. 
na okres trwania pierwszego etapu Konkursu. 

d. Z poszczególnych Grup przechodzi do tego etapu 
następująca ilość Zespołów: 

1. As Melhores 12 fi rm, 

2. Os Bravos 10 fi rm, 

3. El Determinados 8 fi rm, 

e. Lista Uczestników drugiego etapu konkursu zostanie 
ogłoszona do 19 grudnia 2008 roku; 

f. Zwycięzcami drugiego etapu zostają Uczestnicy, którzy 
w grach organizowanych podczas Finałowego Wieczoru 
zgromadzą największą liczbę punktów na swych 
indywidualnych kontach; 

g. Nagrodą Główną w drugim etapie konkursu jest wyjazd 
do Brazylii (zryczałtowany podatek od nagrody pokrywa 
Monier Sp. z o.o.) Nagrodę Główną otrzyma sześciu 
Uczestników; 

h. Nagrodami II stopnia w drugim etapie Konkursu są nagrody 
rzeczowe o łącznej wartości 61 000 zł z VAT; 

i. Lista zdobywców Nagrody Głównej oraz nagród II stopnia 
zostanie ogłoszona bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji 
w drugim etapie Konkursu. 

§ 5 Postanowienia końcowe

5.1 Nad przekazaniem nagród czuwać będzie Komisja, złożona 
z przedstawicieli fi rmy Monier Sp. z o.o. oraz Organizatora.

5.2 Przez przesłanie kuponu zgłoszeniowego do Konkursu 
jego Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i 
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu „Copa 
Braasiliana”.

5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji 
Regulaminu Konkursu. Wszystkie decyzje podjęte w 
kwestiach regulaminowych przez Organizatora są 
ostateczne.

5.4 Wszelkie reklamacje Uczestników pierwszego etapu 
Konkursu powinny być zgłaszane listem poleconym nie 
później niż 
do 31 grudnia 2008 roku na adres Organizatora: Pegasus 
Advertising Poland Sp. z o.o. 01-875 Warszawa, ul. 
Zgrupowania „Żmija” 12. Zgłoszenia późniejsze nie będą 
rozpatrywane. 

5.5. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, 
w skład której wchodzą: przedstawiciele fi rmy Monier Sp. z o.o. 
oraz przedstawiciele Organizatora niezwłocznie 
i nie później niż 15 dni od daty jej wpłynięcia.
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