Regulamin emisji „Dukata"
I.

Cel emisji.
1. Celem emisji jest promocja Powiatu Zambrowskiego w związku z 10-leciem istnienia
Powiatu, poprzez emisję i wprowadzenie do okresowego na terenie Powiatu
Zambrowskiego obiegu żetonu monetarnego o nazwie "Dukat".
2. Dukat o którym mowa w ust. 1 jest wyemitowany w dwóch nominałach; 4 Dukaty
wykonane z mosiądzu o średnicy 27 mm. Rewers przedstawia popiersie Abp Józefa
Michalika wokół treść „Historia Magistra Vitae”, u dołu napis Abp Józef Michalik,
a awers przedstawia herb powiatu wokół którego na obrzeżach umieszczona jest treść
Honorowany od 1 sierpnia 2009 r. do 31 października 2009, 10-lecie Powiatu
Zambrowskiego, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów.
3. Emitentem Dukata jest Powiat Zambrowski.
4. Producentem Dukata jest Mennica Polska S.A..

II.

Charakter prawny emisji i czas trwania akcji promocyjnej.
1. Dukaty będą w okresie obowiązywania pełniły funkcję zbliżoną do bonu towarowego,
które można zatrzymać na pamiątkę lub wymienić na towary lub usługi o wartości
nominalnej. Nie zastępują one prawnych środków płatniczych obowiązujących na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnictwo w akcji promocyjnej i akceptowanie Dukatów ma charakter całkowicie
dobrowolny.
3. Czas trwania akcji promocyjnej i honorowania Dukatów ustala się na okres od dnia 1
sierpnia 2009 r. do 31 października 2009 r..
III.

Wymiana Dukata.

1. Wartość nominalna Dukata nie może być zmieniana w okresie obowiązywania
oznaczonym na rewersie.
2. „4 Dukaty” mogą być wymienione na towary lub usługi o wartości równej wartości
nominalnej tj. 4 (cztery) złote w punktach usługowych i handlowych znajdujących się
na terenie Powiatu Zambrowskiego, które na podstawie umów zawartych z
Administratorem Emisji uczestniczą w akcji promocyjnej i honorują Dukata w okresie
ich obowiązywania.
3. Punkty usługowe i handlowe biorące udział w akcji promocyjnej oznaczone są
naklejkami „Tu honorujemy 4 Dukaty", a ich lista jest podana do publicznej
wiadomości i znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym, a także na stronie
internetowej www.powiatzambrowski.com
4. Wymiany żetonów „4 Dukaty” na 4 złote można dokonać u Administratora Emisji
(Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie, ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów, Tel. (0 86)
271 26 34, e-mail: bursa@poczta.onet.pl). Po dniu 31 października 2009 wymiana nie
będzie prowadzona, a żetony dostarczone po tym terminie nie będą przyjmowane do
wymiany. Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców, którzy podpisali umowy z
Administratorem Emisji, o których mowa w punkcie 2 powyżej, dla których termin
zwrotu żetonu określa umowa.

5. Administrator Emisji nie prowadzi wysyłkowej wymiany Dukatów na 4 (cztery) złote.
Dostawa dukatów do punktu wymiany odbywa się na koszt i ryzyko Wymieniającego.
6. Emisji „4 Dukatów” towarzyszy emisja kolekcjonerskich dukatów. Dukat srebrny
(próba srebra Ag500) nie podlega wymianie - nie jest nigdzie honorowany. Cena za
jedną sztukę wynosi 160 (sto sześćdziesiąt) złotych.
7. Posługiwanie się wizerunkiem „Dukatów” jak i poszczególnymi ich elementami
wymaga każdorazowo zgody Emitenta Dukatów.
IV.

Inne postanowienia.

1. Administratorem Emisji jest: Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie, ul. Obwodowa 2,
18-300 Zambrów, Tel. (0 86) 271 26 34, e-mail: bursa@poczta.onet.pl.
2. Zasady niniejszej akcji promocyjnej oraz wizerunek emitowanych żetonów podlegają
ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Posługiwanie się wizerunkiem emitowanego żetonu, jego nazwą, jak i
poszczególnymi elementami wymaga pisemnej zgody Emitenta i powiadomienia o
tym Administratora Emisji.

