Regulamin programu lojalnościowego „Słoneczne Wakacje 2021”
1.

2.

Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym „Słoneczne Wakacje 2021” jest:
a.

członkostwo w Stowarzyszeniu Handlowców Ziemi Opolskiej,

b.

dokonywanie zakupów u dystrybutorów SHZO biorących udział w programie,

c.

dokonywanie terminowych spłat należności u dystrybutorów.

Za określoną wartość zakupów netto u dystrybutorów SHZO, członek Stowarzyszenia otrzymuje premię
finansową, która przeznaczona jest na imprezę turystyczną organizowaną przez SHZO.

3.

Minimalna wartość premii: 500zł. Maksymalna wartość premii: 8 000zł.
Kwoty poniżej 500zł nie będą uwzględniane w programie.

4.

Jeżeli uczestnik przekroczy obrót 3 mln zł z dystrybutorami SHZO biorącymi udział w programie,
otrzymuje premię do wartości 12.000 zł, a po przekroczeniu obrotu 8,5 mln zł – premię do 16.000 zł.

5.

Premia wynosi 0,4% obrotu netto z dystrybutorem w czasie trwania programu.
Zakup alkoholi i tytoniu jest premiowany innym współczynnikiem procentowym.
Zestawienie współczynników premiowych dystrybutorów w załączniki nr 1.

6.

Premia będzie naliczana na podstawie co miesięcznych zestawień obrotów przesyłanych przez
dystrybutora w postaci elektronicznej na adresy e-mail stowarzyszenia. Zestawienie będzie zawierać
obroty sklepów należących do Stowarzyszenia, które w poszczególnym miesiącu dokonał zakupów u
dystrybutora.

7.

Uczestnik programu zobowiązany jest do bieżącej kontroli obrotów podawanych do SHZO przez
dystrybutorów. Reklamacje należy składać u biurze SHZO w terminie 7 dni od otrzymania informacji
o premii.

8.

Czas trwania programu: 02 styczeń – 30 czerwiec 2021r.

9.

Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi do 31.07.2021r.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez organizację imprez integracyjnych. Mając na
uwadze stan zagrożenie epidemicznego i stan epidemii COVID-19 w Polsce i na świecie w przypadku
braku możliwości realizacji imprezy turystycznej, premia wypracowana w bieżącym roku zostanie
przesunięta do wykorzystania w następnym roku.
11. Zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi premia stanowi przychód firmy i powoduje skutki
podatkowe.
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