
1. Konkurs jest organizowany przez Społem PSS 42-400 Zawiercie ul. Mostowa 22

2. Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej www.zawiercie.spolem.org.pl oraz 
    w sklepach biorących udział w konkursie.

3. Konkurs jest organizowany w dniach 5.02 – 24.03. 2018r. dla osób pełnoletnich.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora

5. W konkursie uczestniczy każdy, kto w okresie trwania konkursu spełni poniższe warunki:

- dokona  zakupu w  sklepie Społem PSS uczestniczącym w akcji na wartość min. 30 zł

- w zakupach znajdować się będzie napoju Fuzetea min 2szt. poj. 0,5l lub 1szt. poj. 1,5l 

-  napisze co czuje pijąc nową fuzetea.. Hasło musi zawierać słowa Społem i Fuzetea.

6. Wypełniony formularz  należy umieści w specjalnej urnie znajdującej się w sklepie. 

7. Uczestnik konkursu winien zachować paragon potwierdzający zakup.

8. Spośród formularzy Organizator wybierze 12 najlepszych haseł.

9. Wyboru dokona 3-osobowa komisja złożona z przedstawicieli Organizatora.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.03.2018r.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zawiercie.spolem.org.pl. Wręczenie nagród nastąpi
       w dniu 6.04.br w sklepie ul. Leśna 10A o godz. 17. 

12. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają srebrną bransoletkę firmy Yes.

13.W przypadku nieodebrania nagrody w we wskazanym przez Organizatora trybie i terminie, laureat traci
      prawo do tej nagrody.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej aktu przekazania nagród 
     i wykorzystywania jej w celach promocyjnych. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego
     wizerunków zawartych w tejże dokumentacji na stronie internetowej organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania jednej lub więcej nagród w przypadku niskiego 
     poziomu zgłoszonych prac.

16.Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie imienia i nazwiska
      w celach związanych z konkursem, w tym do publikacji tych danych na plakacie oraz na stronie 
      www.zawiercie.spolem.org.pl, 

17. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
    celów związanych z konkursem Organizatorowi oraz z przeniesieniem na Organizatora całości 
    majątkowych praw autorskich do nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji:

a) przeredagowanie i zmianę tekstów,

b) drukowanie tekstów na ulotkach i plakatach reklamowych

c) zwielokrotnianie określoną techniką tj. powielanie, kopiowanie, skanowanie, przepisywanie, 
    rozpowszechnianie za pomocą mailingu, poczty, umieszczanie na stronach internetowych

d) wprowadzania do obrotu,

http://www.kefirek.pl/
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e) wprowadzania do pamięci komputera,

f) publicznego odtworzenia i wystąpienia

g) wystawienia,

h) wyświetlania,

i) wykorzystywania w kampanii reklamowej

j) odstąpienia odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim.

18. Wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł zatem nie podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym

Adresy sklepów biorących udział w konkursie dostępne na naszej stronie

http://www.zawiercie.spolem.org.pl/?page=places&idm=168 

http://www.zawiercie.spolem.org.pl/?page=places&idm=168

