
REGULAMIN PROGRAMU „AMBASADOR WYDAWNICTWA OD.NOWA”

§ 1

1. Organizatorem Programu Ambasador Wydawnictwa Od.Nowa jest Wydawnictwo Od.Nowa Sp. z o.o. z
siedzibą w Bielsku-Białej,  kod 43-300, przy ul.  Mieszka I 38,  podmiot  wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS  0000114613,  prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w
Bielsku-Białej, NIP 547-008-80-29.

2. Celem Programu Ambasador Wydawnictwa Od.Nowa jest dotarcie do jak najszerszego grona studentów i
absolwentów kierunków prawniczych i administracyjnych oraz osób zainteresowanych tematyką prawniczą
w celu promocji produktów Wydawnictwa Od.Nowa, pozyskiwania informacji  o ciekawych wydarzeniach
(np. konferencjach naukowych), a także poszerzania oferty wydawniczej o brakujące i potrzebne materiały.

§ 2

1.  Program Ambasador  zakłada  współpracę  ze  studentami  kierunków prawniczych i  administracyjnych,
których  zadaniem  będzie  promowanie  w  środowisku  akademickim Wydawnictwa  Od.Nowa  i  jego
produktów.

2.  Koordynowaniem  pracy  Ambasadorów  oraz  wsparciem  w  organizacji  pracy  zajmować  się  będzie
Koordynator Programu. 

§ 3

1. Funkcję Ambasadora Wydawnictwa Od.Nowa mogą pełnić studenci studiów jednolitych magisterskich, a
także I i II stopnia, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, kierunków: prawo, administracja.

2. Ambasadorzy wybierani są w drodze konkursu. Kandydaci na Ambasadorów zobowiązani są do wysłania
CV  i  listu  motywacyjnego  oraz  opracowania  zadania  konkursowego  na  adres  mailowy:
ambasador  @wydawnictwo-odnowa.pl. 

3. Zadanie konkursowe brzmi następująco: Wyobraź sobie, że jesteś Ambasadorem Wydawnictwa Od.Nowa.
Zaplanuj akcję promocyjną, podczas której zaprezentujesz innym studentom produkty Wydawnictwa. Opisz
krok  po  kroku działania,  jakie  podejmiesz  aby  zorganizować  przedsięwzięcie,  a  także  jakiego wsparcia
potrzebowałbyś  ze  strony Wydawnictwa. Wskaż także jakie ewentualne przeszkody mogą pojawić się na
Twojej drodze i jak byś sobie z nimi poradził.

4. Decyzję o wyborze Ambasadora podejmuje Wydawca biorąc pod uwagę doświadczenie kandydata we
współpracy  z  organizacjami  studenckimi,  staranność  i  estetykę  dokumentów  aplikacyjnych  oraz
pomysłowość i aspekty praktyczne rozwiązania zadania konkursowego.

5. Zgłoszenia do Programu trwają do 31 października 2017 r. 

§ 4

Do obowiązków Ambasadora należy:
a) dbanie o dobry wizerunek i reprezentowanie Wydawnictwa Od.Nowa w środowisku akademickim,
b) bycie reprezentantem Wydawnictwa Od.Nowa w kontaktach z władzami wydziału oraz uczelni,                 
c) kontaktowanie się z organizacjami studenckimi, kołami naukowymi, biurami karier i innymi podmiotami, 
w celu przedstawienia oferty Wydawnictwa Od.Nowa ,
d) inicjowanie i wdrażanie innych działań promujących Wydawnictwo Od.Nowa,
e) aktywne uczestniczenie w wydarzeniach związanych z edukacją prawniczą (np. konferencje, spotkania), 
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podczas których promowane są produkty Wydawnictwa,                                                                                    
f) sygnalizowanie potrzeb studentów w zakresie poszerzania oferty wydawniczej,

g) aktywne promowanie produktów Wydawnictwa Od.Nowa w mediach społecznościowych (np. Facebook,
Instagram),
h) wykonywanie innych czynności związanych z aktualizowaniem i rozpowszechnianiem na uczelni informacji
o produktach Wydawnictwa Od.Nowa.

§ 5

1.  Ambasadorzy  zobowiązani  są  do  przesyłania  co  tydzień  Koordynatorowi  Programu  raportu
informującego  o  zrealizowanych  działaniach  na  adres  mailowy: ambasador  @wydawnictwo-odnowa.pl.
Raport powinien zawierać zdjęcia lub screeny potwierdzające zrealizowane działania wraz z opisem.

2. Ambasadorzy    zobowiązani    są   do    aktywnego    udzielania    się   w   grupie   Ambasadorzy
Wydawnictwa  Od.Nowa na  portalu  Facebook,  w  celu  dzielenia  się  pomysłami,  informacjami  o
podejmowanych    na     wydziałach    inicjatywach,     planami     działań    promocyjnych    oraz
współtworzenia materiałów na fanpage Wydawnictwa.

3. Ambasador Wydawnictwa Od.Nowa otrzymuje:

a) materiały informacyjne i promocyjne,

b) komplet publikacji Wydawnictwa Od.Nowa,

c) bezpłatny dostęp do bazy Testów Prawniczych,

d) imienne kupny rabatowe do internetowej księgarni Wydawnictwa z rabatem 20%.

                                                                             § 6

1. Ambasadorowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne.

2.Wynagrodzenie  będzie  rozliczane  na  podstawie  zestawień  z  księgarni  internetowej  Wydawnictwa,  z
wykorzystaniem imiennego kuponu  Ambasadora. 

3.Wynagrodzenie Ambasadora to 10% od wartości brutto zamówienia (bez kosztów przesyłki)

4. Wynagrodzenie będzie rozliczane do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 

5.  Jeśli  kwota  wynagrodzenia  nie  przekroczy  50  zł  netto  za  dany  miesiąc,  wynagrodzenie  zostanie
przeksięgowane na kolejny miesiąc

6.  Wynagrodzenie,  będzie  przekazywane  na  konto  podane  przez  Ambasadora,  po  uprzednim potrąceniu
zaliczki na podatek dochodowy.

§ 7

1.  Najbardziej  aktywny Ambasador, na dzień 15 stycznia 2018 r.  oraz 15 czerwca 2018 r.,  wyłoniony na
podstawie  rankingu,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  zostanie  nagrodzony  kartą  podarunkową  umożliwiającą
dokonanie zakupu towarów w dowolnym sklepie Media Markt na terenie Polski, na kwotę 1000 zł (słownie:
tysiąc złotych). Trzy kolejne osoby w rankingu otrzymają kartę podarunkową umożliwiającą dokonanie zakupu
towarów w dowolnych sklepie Media Markt na terenie Polski, każda na kwotę 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
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złotych).

2. Działania Ambasadorów są punktowane w następujący sposób:

SPRZEDAŻ:

5 pkt - za każdą sprzedaną książkę z wykorzystaniem imiennego kuponu rabatowego do internetowej 
księgarni Wydawnictwa.

                DZIAŁANIA PROMOCYJNE:

2 pkt - informacja o konferencji naukowej lub innym wydarzeniu; 

3-7 pkt - relacja z powyższych wydarzeń (opis i fotografie dobrej jakości); 

1-2 pkt – komentowanie, lajkowanie, udostępnianie postów Wydawnictwa 

Od.Nowa pojawiających się na Facebooku oraz Instagramie;

1-10 pkt - inne inicjatywy promocyjne.

§ 8

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy, której jest załącznikiem. 


