
Skrócone zaSady funkcjonowania akcji promocyjnej 
1. Zainteresowany sklep powinien poinformować swoich klientów o możliwości wzięcia udziału  

w akcji Szkolnie Jedi. Sugerujemy stworzenie wydarzenia na Facebooku, gdzie zainteresowani gracze będą 
mogli dołączyć i otrzymywać informacje dotycząće akcji na bieżąco. Potencjalni uczestnicy zgłaszają swoje 
zainteresowanie akcją w sklepie.

2. Sklep chcący wziąć udział w akcji wysyła zgłoszenie* na adres przeznaczenie@galakta.pl.
3. Sklep otrzymuje nieodpłatnie od wydawnictwa Galakta karty z osiągnięciami oraz nagrody dla uczestników 

za wypełnianie osiągnieć pierwszego poziomu dla maksymalnie 12 graczy**.
4. Gracz zainteresowany udziałem w Szkoleniu Jedi zgłasza się do wybranego sklepu biorącego udział  

w akcji, w zamian za co otrzymuje kartę osiągnięć pierwszego poziomu.
5. Uczestnicy akcji wykonują określone zadania, za co otrzymują od sprzedawcy/organizatora turnieju 

naklejki (przyklejane bezpośrednio na kartę osiągnięć).
6. Uczestnik, który wypełni całą kartę osiągnięć, oddaje ją do sklepu, w zamian za co otrzymuje kartę  

2 poziomu oraz nagrody za pierwszy poziom. Analogicznie jest w przypadku wypełnienia karty osiągnięć 
2 i 3 poziomu.

* Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
- Nazwa sklepu, miasto, adres, email, strona www
- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za akcję Szkolenie Jedi w sklepie.
- Przewidywana liczba uczestników Szkolenia Jedi w sklepie.
- Akceptuję regulamin uczestnictwa w akcji promocyjnej Szkolenie Jedi.
** Jeżeli zapotrzebowanie jest większe prosimy poinformować o tym w zgłoszeniu.

Nagrody dla uczestników za ukończenie I poziomu „Padawan”:
• 3x Zestaw dodatkowy Duch Rebelii
• Zestaw unikatowych kartonowych żetonów zasobów
• Pamiątkowa przypinka

Nagrody dla uczestników za ukończenie II poziomu „Rycerz Jedi”:
• 6x Zestaw dodatkowy Duch Rebelii
• Zestaw unikatowych kartonowych żetonów osłon
• Pamiątkowa przypinka

Nagrody dla uczestników za ukończenie III poziomu „Mistrz Jedi”:
• 12x Zestaw dodatkowy Duch Rebelii
• Zestaw unikatowych akrylowych żetonów obrażeń
• Pamiątkowa przypinka
• Dyplom

Każdy sklep biorący udział w akcji poza nagrodami dla uczestników otrzyma materiały promocyjne:
• Winylowa mata do prezentacji gry o wymiarach 125x125xm
• Plakaty
• Ulotki



Regulamin dla sklepów biorących udział w „Szkleniu Jedi”:
1. Organizatorem akcji promocyjnej Szkolenie Jedi jest Wydawnictwo Galakta.
2. Akcja promocyjna Szkolenie Jedi potrwa od 11 grudnia 2017 do 1 czerwca 2018. 
3. Uczestnictwo sklepu w akcji promocyjnej jest dobrowolne i nieodpłatne. Nagrody dla graczy sklep 

otrzymuje od Wydawnictwa Galakta darmowo.
4. W akcji może wziąć udział jedynie sklep stacjonarny z miejscem do rozgrywania gier towarzyskich oraz 

turniejów.
5. Sklepy, które wcześniej już organizowały turnieje rankingowe oraz wydarzenia promocyjne związane  

z grą Star Wars: Przeznaczenie, mogą dołączyć do akcji promocyjnej od razu po wysłaniu zgłoszenia.
6. Sklepy, które nie organizowały wcześniej turniejów rankingowych oraz wydarzeń, muszą wcześniej 

skontaktować się z koordynatorem akcji – Stanisławem Błaszkiewiczem (stanislaw@galakta.pl).
7. Sklep ma obowiązek sporządzenia listy uczestników zapisujących do Szkolenia Jedi oraz zaznaczania ich 

postępu w zdobywaniu kolejnych poziomów. Lista musi być dostępna do wglądu dla organizatora akcji 
promocyjnej. Lista może być przygotowana w formie elektronicznej.

8. W trakcie trwania promocji, uczestnicy będą mogli w sklepie zdobywać osiągnięcia, a sprzedawca/
organizator turnieju będzie odpowiednio uzupełniał karty z osiągnięciami uczestników.

9. Sklep zobowiązuje się do wręczenia określnych nagród jedynie uczestnikom, którzy osiągnęli dany poziom.
10. Otrzymane od uczestników wypełnione karty osiągnięć muszą być przez sklep przechowywane  

co najmniej do zakończenia akcji promocyjnej. Organizator może poprosić o dostęp do tych kart.
11. Naklejki za osiągnięcia muszą znajdować się w sklepie, a przyznawać je może jedynie pracownik sklepu.
12. Jeżeli w sklepie turnieje organizuje osoba z zewnątrz, może ona brać udział w procesie przyznawania 

naklejek podczas turniejów.
13. Sklep biorący udział w akcji zobowiązuje się do organizowania sankcjonowanych turniejów zgłaszanych do 

rankingu (www.przeznaczenie.galakta.pl) umożliwiających uczestnikom zdobywanie osiągnięć.
14. Sklep będzie stopniowo otrzymywał kolejne nagrody dla uczestników za ukończenie kolejnych poziomów. 

Sklep może poprosić o dosłanie nagród wcześniej.
15. Sklep zobowiązuje się odesłać wydawcy pozostałe nagrody, które nie zostaną rozdane graczom  

za wykonywanie osiągnięć.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin dla uczestników akcji promocyjnej „Szkolenie Jedi”:
1. Organizatorem akcji promocyjnej Szkolenie Jedi jest Wydawnictwo Galakta.
2. Akcja promocyjna Szkolenie Jedi potrwa od 11 grudnia 2017 do 1 czerwca 2018. 
3. Uczestnictwo w Szkoleniu Jedi jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Zapisując się do Szkolenia Jedi uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko osobie wręczającej kartę 

osiągnięć.
5. Uczestnik musi podpisać się na karcie osiągnięć.
6. Jedną kartę osiągnięć można wypełniać tylko w jednym sklepie.
7. Można uczestniczyć w Szkoleniu Jedi w większej liczbie sklepów, jednak karty osiągnięć wypełnia się 

niezależnie.
8. Za wykonywanie osiągnięć uczestnik będzie otrzymywał w sklepie naklejki, które przylepia pracownik 

sklepu w określonym miejscu.
9. Po wypełnieniu całej karty osiągnięć gracz może ją wymienić w sklepie na nagrody i poprosić o kartę 

wyższego poziomu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


