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Miejsce i czas trwania
1. Promocja obejmuje dzierżawców, poddzierz'awców obiektów handlowych oraz gruntów

pod własne obiekty handlowe prowadzących dzialalność gospodarczą na targowisku
miejskim T.1 przy ul. Rynkowej oraz T.2 przy ul. Witosa (ul. Ludowa) w Pile.

2. Czas trwania promocji obejmuje okres od stycznia do grudnia 2022 roku.
3. Poziom promocji w miesiącu i styczniu i lutym ustala się w wysokości 8% natomiast od

miesiąca marca do grudnia 2022r. na poziomie 3% w stosunku do kwoty czynszu
dzierżawnego.
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Warunki uprawniające do uczestnictwaw promocji

1. W promocji może wziąć udzial podmiot opisany śl ust.:t, który dostarczy do „Tarpilu”
(sekretariat) pisemny wniosek/druk o udzial w promocji „SOLIDNOŚC PROMUIE”
( w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do promocji od miesiąca stycznia 2022r.
zainteresowany zobowiązany jest zachować termin złożenia w/w wniosku do dnia
14.01.2022r.) Jednocześnie utrzymać w 2022r. dla nowego kontrahenta (dzierżawcy,
poddzierżawcy lub wlaściciela obiektu handlowego) okresu wejściowego do projektu
promocji obejmującego 2 kolejne miesiące z terminową realizacją wszelkich należności
na rzecz naszej jednostki (termin ten może zostać skrócony lub wydłużony).

2. Ze skiadania wnioskow zwolnieni są kontrahenci „Tarpilu", którzy uczestniczyli
w projekcie „SOLIDNOŚC PROMUJE" w roku 2021 i nie zastali z niego wykluczeni —

zastosowana zastanie formuła „drogą awansu — kontynuacji" ).

3. Brak zobowiązań finansowych wobec „Tarpil" Spólka z o.o. na dzień zlozenia pisemnego
wniosku/druku. Dotyczy to także kontrahentów, o których mowa jak wyżej w punkcie 2.

4. Regulowanie opłat z tytułu czynszu dzierżawnego do 25-tego dnia miesiąca
oraz terminowe regulowanie pozostaiych oplat — rozliczeń wynikających z zawartej
umowy pomiędzy kontrahentem a „Tarpil” Spółka z o.o. w Pile.

5. Naruszenie przez uczestnika promocji w okresie jej trwania któregokolwiek z wyżej
wymienionych warunków upoważnia „Tarpil" do wykluczenia z promocji w/w uczestnika
w miesiącu następującym po dacie naruszenia (bez powiadomienia pisemnego) a oplat
z tytułu czynszu dzierżawnego powracają do poziomu sprzed promocji

6. Ponowne skorzystanie z promocji w 2022r, dla uczestnika, o którym mowa w/w punkcie
5 będzie możliwe po uprzednim uplywie pelnych 3—ch miesięcy kalendarzowych
terminowej realizacji wszystkich zobowiązań finansowych na rzecz Spólki (przez w/cyt.
uczestnika projektu). Zainteresowany sklada w tej kwestii wniosek/drukw sekretariacie
„Tarpil" o czym mowa w punkcie 1 tego Regulaminu (termin może byc' w wyjątkowych
sytuacjach skrócony).

7. Zalatwianie spraw związanych z przystąpieniem do promocji następować będzie
w oparciu o wniosek/druk z odstąpieniem od sporządzenia aneksu (do wiążącej strony
umowy) natomiast wykluczenie wg zasady zawartej w/w punkcie 5 niniejszego
regulaminu. Obecność kontrahenta „Tarpilu" w projekcie „SOLIDNOŚC PROMUJE"

stanowi jego automatyczną akceptację przedmiotowego Regulaminu.

Ninie/szyRegulamin stanowi zalącznik do Zarządzenia nr 1/2022 z dnia 04.01.2022r.


