Regulamin akcji #Razemwkryzysie
Mieszkańcy Gorzowa wielokrotnie udowodnili, że w ciężkich chwilach potrafią się jednoczyć.
#Razemwkryzysie to idea angażująca gorzowian w bezpośrednie wsparcie miejscowych
przedsiębiorstw. To wspólny projekt społecznej odpowiedzialności, dzięki któremu można
dokonać zaliczkowego zakupu określonego towaru lub określonej usługi. Pomóżmy przetrwać
tym, bez których rozwój Gorzowa nie byłby możliwy. #Razemwkryzysie to kolejny krok w
ratowaniu lokalnego biznesu. Zróbmy ten krok razem!
Wstęp
1. #Razemwkryzysie jest społeczną, opierającą się na zaufaniu inicjatywą (zwaną dalej:
Akcją) skierowaną do przedsiębiorców i ich stałych klientów, zachęcającą do
wcześniejszej zapłaty za konkretny towar lub konkretną usługę.
2. Przez udział w Akcji przedsiębiorca informuje swoich klientów, że mają możliwość
zaliczkowej zapłaty za oferowaną usługę albo towar.
3. Żaden podmiot nie pośredniczy w transakcji – klient wpłaca zaliczkę bezpośrednio na
rachunek bankowy przedsiębiorcy lub w inny akceptowany przez przedsiębiorcę
sposób. Akcja opiera się na bezpośrednich relacjach z klientem.
4. Działania Urzędu Miasta mają charakter wyłącznie informacyjny oraz promocyjny.
5. Skupienie ofert od przedsiębiorców w jednym miejscu oraz stworzenie jednolitej szaty
graficznej materiałów prowadzone jest dla bezpieczeństwa oraz wygody
przedsiębiorców i ich klientów.
6. Z tytułu udziału w Inicjatywie nie są pobierane żadne opłaty manipulacyjne, prowizje
ani inne dodatkowe koszty.

Zasady udziału
1. Aby wziąć udział w Akcji należy wysłać dane kontaktowe zawierające nazwę firmy,
adres, logotyp (opcjonalnie) na adres razemwkryzysie@um.gorzow.pl
2. Firmy, które zgłoszą się do udziału w Akcji otrzymają niezbędne grafiki i plik z
voucherem do wypełnienia i wydrukowania.
Zasady wpłat
1. Nabywca towaru lub usługi zgłasza się do przedsiębiorcy i informuje o chęci
zaliczkowego zakupu określonego towaru lub określonej usługi.
2. W zależności od dostępności przedsiębiorcy, klient może wpłacić środki na rachunek
bankowy, zapłacić w gotówce lub w inny akceptowany przez przedsiębiorcę sposób.
Przedsiębiorca samodzielnie określa, w jakiej formie przyjmuje zapłatę.

3. Klient podczas wpłaty określa towar lub usługę, jaki chce nabyć, a Przedsiębiorca
określa jego wartość.
4. Przedsiębiorca dokumentuje wpłatę w sposób zgodny z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności prawa podatkowego.
5. Przedsiębiorca może wydawać dodatkowe potwierdzenie wpłaty związanej z Akcją w
formie vouchera.
6. Warunkiem wykonania usługi/wydania towaru jest wcześniejsze ustalenie
szczegółowych warunków transakcji. Przedsiębiorca ustala indywidualnie z klientem,
kiedy może wykonać usługę/wydać towar.

Urząd Miasta Gorzów Wlkp. nie gwarantuje wpłacającemu wykonania usługi/wydana towaru,
nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wypowiedzenia umowy przez którąś ze stron.
Urząd Miasta Gorzów Wlkp. nie pobiera żadnych opłat z tytułu udziału przedsiębiorcy albo
kupującego w Akcji.
Uczestnicy Akcji mogą pobrać materiały informacyjne ze strony, drukować je i upubliczniać w
dowolny wybrany przez siebie sposób.

