REGULAMIN PROMOCJI AKTYWUJĄCEJ SZKOLENIE CASTROL ONLINE
„WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O OLEJACH SILNIKOWYCH”
1. Organizatorem Promocji jest BP Europa SE Oddział w Polsce z siedzibą w Krakowie,
przy ulicy Jasnogórskiej numer 1 (kod pocztowy: 31-358 Kraków), zarejestrowana w
Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000345546, (NIP 972-08-65-431, REGON 121117429), (dalej „Organizator”).
2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Promocja aktywacji szkolenia Castrol online
„Wszystko co musisz wiedzieć o olejach silnikowych” (dalej: „Promocja”). Promocja
prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wśród pracowników warsztatów,
dystrybutorów i innych podmiotów współpracujących z BP Europa SE Oddział w Polsce,
którzy w dniach 22-24.09.2017 zarejestrują się na szkolenie Castrol online podczas
Targów Inter Cars w Warszawie.
3. Promocja trwa od 22.09.2017 roku do 31.12.2017 roku. Nagrodami w Promocji są pakiety
gadżetów Castrol (T-shirt, czapeczka, bidon, długopis).
4. Uczestnikiem Promocji może być pracownik warsztatu, dystrybutora lub innego
podmiotu, który współpracuje z BP Europa SE Oddział w Polsce, który podczas Targów
Inter Cars w Warszawie w dniach 22-24.09.2017 zarejestruje się na szkolenie Castrol
online na stoisku Castrol.
5. Uczestnik, który chce wziąć udział w promocji dokonuje rejestracji na portalu
szkoleniowym Castrol poprzez link, który zostanie mu wskazany na stoisku Castrol
podczas trwania Targów Inter Cars w Warszawie w dniach 22-24.09.2017.
6. Uczestnik może zarejestrować się tylko raz korzystając z podanego linku.
7. Dokonując rejestracji należy podać swój adres służbowy lub prywatny oraz dane
osobowe, obejmujące Imię, nazwisko, adres mailowy
8. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do ukończenia szkolenia i zaliczenia
testu w okresie trwania Promocji, czyli do 31.12.2017.
9. Pierwszych 1000 Uczestników, którzy ukończą test z wynikiem co najmniej 75%
poprawnych odpowiedzi otrzymają nagrodę w postaci zestawu gadżetów Castrol (T-shirt,
czapeczka, bidon, długopis). Nagroda zostanie przesłana na podany adres do 31.01.2018.
10. Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkolenia należy uzyskać wynik z testu ma
poziomie, co najmniej 75%.
11. Test można zaliczać wielokrotnie aż do uzyskania satysfakcjonującego wyniku.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenie Promocji można zgłaszać na
piśmie na adres Organizatora.
13. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać dokładne dane Uczestnika: imię i
nazwisko (firmę) oraz adres, jak również opis i przyczyny reklamacji.
14. O rozpoznaniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres
podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lecz nie dłużej
niż w terminie 30 dni od doręczenia reklamacji.

