
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SZELĄGA NIDZICKIEGO „5 Sasinów” 
 

1. Akcja promocyjna nosi nazwę Szeląg Nidzicki „5 Sasinów”  

2.Akcja trwa od 30.03.2009 r. do 30.05.2009 r. 

3.Cel akcji: wprowadzenie do obiegu Szeląga Nidzickiego o nominale „5 Sasinów”. 

4.Nakład i parametry techniczne Szeląga Nidzickiego „5 Sasinów”: 

 Wielkość emisji (nakład): 6.000 szt. w tym 3.000 szt. z rantem gładkim oraz 3.000 szt. z rantem ząbkowanym 

 Metal: mosiądz MO63, średnica 26,94 mm  

5.Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Nidzicy, we współpracy z Warmińsko Mazurskim 

Centrum Numizmatycznym w Szczytnie ul Lidzbarska 2. 

6.Wydawcą i dystrybutorem Szeląga Nidzickiego „5 Sasinów” jest Warmińsko Mazurskie Centrum Numizmatyczne . 

7.Szeląga Nidzickiego „5 Sasinów”, można nabyć w punktach biorących udział w akcji, rozmieszczonych na terenie 

całego Powiatu Nidzickiego, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.talarlokalny.pl. 

8.Szeląg Nidzicki „5 Sasinów” pełni rolę bonu i można go wymienić na towary lub usługi o równowartości 5 złotych, 

bądź zamienić go ponownie na 5 złotych w czasie trwania akcji promocyjnej, w punktach oznaczonych naklejką „Tu 

można płacić Szelągiem Nidzickim” 

9.Po upływie akcji promocyjnej tj po 30 maja 2009 r. Szeląg Nidzicki „5 Sasinów”, posiada jedynie wartość 

kolekcjonerską i nie będzie podlegał wymianie. Powyższa zasada, nie dotyczy przedsiębiorców, którzy podpisali umowy 

z organizatorem akcji, dla których termin zwrotu Szeląga Nidzickiego „5 Sasinów”  określa umowa. 

10. Przedsiębiorstwa prowadzące wymianę Szeląga Nidzickiego „5 Sasinów”, podpisują z organizatorem indywidualne 

umowy. 

11. Lista punktów, które biorą udział w akcji, znajduje się na stronie internetowej www.talarlokalny.pl, ulotkach 

informacyjnych  oraz w Starostwie Powiatowym w Nidzicy.   

12. Sprzedaż wysyłkowa: 

 Ze względu na fakt, że Szeląg Nidzicki „5 Sasinów”, pełni rolę produktu turystycznego, którego zadaniem jest 

zachęcenie turystów do odwiedzenia Powiatu Nidzickiego i jego okolic. Wprowadza się możliwość zakupu szeląga, 

poprzez sprzedaż wysyłkową, dla której ustala się następujące ceny sprzedaży detalicznej: 

 Szeląg Nidzicki „5 Sasinów”  wersja mosiężna – 8zł brutto 

 Sprzedaż wysyłkową prowadzą: 

 - Warmińsko-Mazurskie Centrum Numizmatyczne www.wmcn.pl  

 - Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego (LOT), ul. Pl. Wolności 1; www.lotpn.nidzica.pl; tel. 089 625 

07 61  

13. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do wizerunku Szeląga Nidzickiego „5 Sasinów”. 

14. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do przerwania Akcji Promocyjnej Szeląg Nidzicki „5 Sasinów”, bez 

podawania przyczyn, z zachowaniem praw posiadaczy "5 Sasinów" do ich wymiany na 5 złotych, w terminie do 

30.05.2009 r. na wyżej podanych zasadach. 

15. Każdorazowe użycie wizerunku szeląga oraz jego poszczególnych elementów, wymaga uzyskania zgody 

organizatora akcji tj. Warmińsko-Mazurskiego Centrum Numizmatycznego z siedzibą w Szczytnie 


