Regulamin współpracy Program rabatowy dla Bibliotek
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem programu rabatowego skierowanego do Bibliotek jest Narodowe Centrum
Kultury, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa (01-231), wpisane do rejestru
instytucji kultury pod numerem RIK 71/2006, NIP: 525-235-83-53 (dalej „Organizator”).
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
- Bibliotece, należy przez to rozumieć każdą bibliotekę publiczną, akademicką, naukową na terenie RP,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, która wypełniła formularz programu
rabatowego dla Bibliotek i potwierdziła chęć uczestniczenia w programie,
- Rabacie, oznacza to upust od ceny detalicznej produktów NCK.
3. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa:
- warunki i zasady, na jakich odbywa się program,
- prawa i obowiązki Organizatora i Biblioteki.
4. Program rabatowy trwa od 19.11.2021 roku do odwołania.
5. W przypadku wątpliwości lub pytań odnośnie do Programu kontakt możliwy jest pod następującymi
danymi kontaktowymi: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, tel. (22) 210 01
18, e-mail: ksiazki@nck.pl.
§ 2. Warunki Programu
1. Program skierowany jest do wszystkich Bibliotek na terenie RP.
2. Każda z Bibliotek uczestniczących w Programie będzie mogła dokonać zakupu produktów i towarów
NCK z rabatem 40% od ceny detalicznej produktu, w trakcie trwania Programu.
3. Rabat obejmuje produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego NCK, takie
jak m.in.: książki, periodyki, płyty CD, DVD i Blu-ray oraz gry planszowe i karciane.
4. Rabat naliczany będzie od regularnej łącznej ceny produktów budujących wartość koszyka (zakupów)
w wartości brutto, która obejmuje podatek VAT, co oznacza, że tak udzielany rabat nie łączy się z
innymi promocjami, w tym z innymi kuponami rabatowymi, a Biblioteka korzystając z rabatu w ramach
niniejszego Programu, nie może żądać naliczenia rabatu na innej podstawie, chyba, że co innego wynika
z regulaminów regulujących naliczanie takich innych rabatów.
5. Bibliotekom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości udzielanego
rabatu w ramach Programu.
6. W przypadku zwrotu produktów, Bibliotekom zwracana jest wartość środków finansowych przez nie
faktycznie uiszczonych podczas zakupu, czyli z uwzględnieniem udzielonego rabatu.
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§ 3. Materiały informacyjne
1. Każda z Bibliotek uczestniczących w Programie może otrzymywać od NCK materiały informacyjne
dotyczące oferty wydawniczej lub innych ważnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez
Organizatora (np. w formie plakatu lub ulotki).
2. Biblioteka jest uprawniona do korzystania z wyżej wymienionych materiałów informacyjnych we
własnym zakresie, np. poprzez ekspozycję w lokalu Biblioteki lub lokalnej instytucji kultury.
§ 4. Zasady uczestnictwa – Program
1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem sklep.nck.pl w zakładce Promocje – Biblioteki.
Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu.
2. Zgłaszając swój udział w programie, Biblioteka oświadcza, że zapoznała się ze wszystkimi
postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.
3. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, Umowa jest zawarta na czas trwania Programu.
4. Rabat będzie naliczany podczas zakupów w sklepie internetowym NCK pod adresem sklep.nck.pl
poprzez wpisanie kodu rabatowego podczas składania zamówienia w koszyku sklepu, jak również w
przypadku zamówień składanych drogą e-mailową na adres ksiazki@nck.pl po wprowadzeniu przez
pracownika Księgarni NCK.
5. Zamówione produkty wysyłane są pod adres wskazany przez Bibliotekę w Formularzu zgłoszeniowym
lub w zamówieniu zgodnie z procedurą zakupu na stronie sklepu internetowego NCK.
6. Organizator wystawia fakturę z 14-dniowym terminem płatności, która jest dołączana do produktów
oraz przesyłana na adres e-mail wskazany przez Bibliotekę.
7. Szczegółowe koszty wysyłki zamówienia dostępne są na stronie: sklep.nck.pl.
§ 5. Reklamacje
1.

Każdej Bibliotece uczestniczącej w Programie przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w
zakresie niezgodności przeprowadzenia Programu z niniejszym Regulaminem.

2.

Reklamacje należy złożyć w terminie maksymalnie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności.

3.

Reklamacje należy wysłać na adres ksiazki@nck.pl lub przesyłką pocztową na adres siedziby
Organizatora. O wyniku ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za
pośrednictwem środka komunikacji, jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.

4.

Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do
Organizatora.

5.

W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można
jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej
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zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin na rozpoznanie
reklamacji, o którym mowa w ust. 4 powyżej, liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
6.

Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji zajdzie konieczność przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres
rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego
reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy
jednak niż 60 dni, licząc od chwili wpływu reklamacji do Organizatora.

7.

Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub niezawierające wymaganych danych nie
będą rozpatrywane.
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1.

Program rabatowy nie jest kierowany do osób fizycznych, a w ramach rejestracji do Programu nie
dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

2.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Programu wymaga podania wyłącznie nazwy Biblioteki,
adresu Biblioteki, numeru telefonu Biblioteki oraz adresu e-mailowego Biblioteki.

3. W przypadku realizacji zakupów przez Biblioteki przetwarzanie danych osobowych podanych w celu
zawarcia umowy sprzedaży odbywa się na warunkach i zasadach określonych w regulaminie sklepu
internetowego, który dostępny jest pod adresem: https://sklep.nck.pl/pl/i/Regulamin/2.
§ 7. Postanowienia końcowe
1.

Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej sklep.nck.pl.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści
Regulaminu Biblioteki zostaną powiadomione poprzez przesłanie do nich aktualnej treści Regulaminu
oraz za pośrednictwem zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w ustępie poprzedzającym.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie, o czym poinformuje
uczestniczące w nim Biblioteki, bez konieczności podania przyczyny.

4.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Biblioteki z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami
przyznanymi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości rabatu należnego Bibliotece w ramach
Programu, którego to roszczenie dotyczy, co nie wyłącza uprawnień przyznanych Bibliotekom na mocy
przepisów prawnych.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności w zakresie
dotyczącym przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności, bezpośrednie zastosowanie
znajdują postanowienia Polityki Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.nck.pl/politykaprywatnosci.

6.

Udział w Programie jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Programu dla Bibliotek
Program dla Bibliotek 40% rabatu

1. Dane Biblioteki
Pełna nazwa Biblioteki * ……………
Adres Biblioteki * ………………
2. Numer telefonu Biblioteki
do kontaktu w sprawie programu rabatowego ……………
3. Adres mailowy Biblioteki *
do kontaktu w sprawie programu rabatowego …………
4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Narodowego Centrum Kultury drogą elektroniczną na
wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących
produktów oferowanych przez Narodowe Centrum Kultury w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344) *
tak……

nie…..

5. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Narodowe Centrum Kultury treści dotyczących oferty
Narodowego Centrum Kultury na podany przeze mnie numer telefonu w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2021, poz. 576) *
tak……

nie…..
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