
§ 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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