
REGULAMIN KONKURSU
 na nazwę sklepu Nr 25 przy ul. Miodowej     12a w Zawierciu

I. Postanowienia ogólne:
§1

Organizatorem Konkursu jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców, z siedzibą w Zawierciu,

ul. Mostowa 22.

§2

Administratorem zbioru danych osobowych związanych z konkursem będzie „Społem” PSS w Za-

wierciu.

§3

Konkurs trwać będzie od 01.08.2014 r. do 04.09.2014 r.

§4

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat i posiadają peł-

ną zdolność do czynności prawnych. Osoby te muszą zamieszkiwać terytorium Rzeczpospolitej Pol-

skiej.

§5

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Społem PSS w Zawierciu i ich współmałżonkowie.

§6

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z:

1)  Akceptacją niniejszego regulaminu,

2)   Zgodą na nieodpłatne przeniesie praw autorskich majątkowych do zgłoszonej nazwy,

3)   Zgodą na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) wyłącznie w celach prowadzenia Konkursu, 

wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania i rozliczenia nagród.

§7

Spory i wątpliwości wynikające z regulaminu rozstrzyga Organizator.

 II. Uczestnictwo:

§1

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej nazwy dla sklepu Nr 25 przy ul. Miodowej 12a w Za-

wierciu.

§2

W celu wzięcia udziału w Konkursie należy:

1. Prawidłowo wypełnić kupon konkursowy, poprzez podanie;
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a)    propozycji nazwy dla sklepu nr 25 w Zawierciu, ul. Miodowa 12a

b)     danych osobowych, tj. Imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, pesel oraz numeru telefonu lub

adresu mailowego,

c)     wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

d)    wpisać datę zgłoszenia.

2. Kupony dostępne są w kasach sklepu nr 25 ul. Miodowa 12a Społem PSS w Zawierciu, oraz na 

stronie internetowej Organizatora Konkursu www.zawiercie.spolem.org.pl

3.Prawidłowo wypełniony kupon konkursowy należy: /od 01.08.2014 r. do 04.09.2014 r./

a)      przesłać pocztą na adres: „Społem” PSS w Zawierciu

ul. Mostowa 22, 42-400 Zawiercie z dopiskiem „KONKURS”  Dział Marketingu 

(decyduje data stempla pocztowego)

b)      przesłać pocztą mailową na adres marketing@zawiercie.spolem.org.pl 

c)      oddać kierownikowi w sklepie (pracownik przyjmujący kupon musi wpisać datę i podpisać się)

 Termin nadsyłania kuponów upływa 04.09.2014r o godz. 2400

§3

 Każdy uczestnik może złożyć więcej niż jeden kupon konkursowy.

§4

 W konkursie biorą udział tylko ważne kupony, tj. niezniszczone, czytelnie i w całości wypełnione.

III. Nagrody:

§1

Nagrodami w konkursie są:

1. Rower Arkus Promet o wartości 340zł (I nagroda)

2.  Mikrofalówka Amica o wartośći 220zł(II nagroda)

3.  Toster Tefal o wartości 120zł( III nagroda).

Obowiązujący podatek zostanie naliczony i zapłacony przez Organizatora.

 

§2

 Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, 

do wymiany nagrody na inną lub do otrzymania w zamian jej ekwiwalentu pieniężnego.
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IV.    Rozstrzygnięcie:

§1

Wyboru najciekawszej nazwy dokona komisja w składzie 4 osób.

  

§2

Komisja w pierwszej kolejności sprawdzi wymogi formalne w zakresie prawidłowości wypełnienia 

kuponów złożonych przez uczestników.

§3

1.         W przypadku nadesłania takich samych nazw przez kilka osób, decydować będzie data zgłosze-

nia.

2.         Komisja wybierze jedną zwycięską nazwę. Organizator zastrzega, że może nie wybrać żadnej 

nazwy.

3.         Pierwsze miejsce i I nagrodę otrzyma osoba, której propozycja na nazwę sklepu uznana będzie

za najciekawszą. 

4.         Miejsce drugie i trzecie przyznane będzie uczestnikom Konkursu, którzy zgłosili nazwę taką 

samą jak zwycięska, a ich zgłoszenie wpłynęło, jako drugie i trzecie.

5.         W przypadku, gdy nazwa sklepu wybrana przez Komisje Konkursową, jako najciekawsza, zosta-

nie zaproponowana tylko przez jednego uczestnika Konkursu, zostanie przyznana tylko jedna na-

groda - I nagroda.

§4

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.09.2014 r. Nazwisko zwycięzcy opublikowane zostanie na stro-

nie internetowej: www.zawiercie.spolem.org.pl. oraz ulotce reklamowej organizatora.

§5

 1.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie/ mailowo/ listownie do 

17.09.2014 roku.

2.Z chwilą wyboru Uczestnika, którego nazwa została wybrana, na Organizatora przechodzą nieod-

płatnie autorskie prawa majątkowe do nazwy sklepu na wszelkich polach 

eksploatacji związanych z funkcjonowaniem sklepu. Z powyższym momentem 

przyjmuje się, że dochodzi do zawarcia, pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem,

umowy o przeniesienie  autorskich praw majątkowych.

§6

Nagrodę należy odebrać w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu w dziale Organizacji 

Sprzedaży i Marketingu „Społem” PSS w Zawierciu, ul. Mostowa 22, 42-400 Zawiercie, obowiązko-

wy aktualny dowód tożsamości.
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§7

Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, jeśli w terminie wskazanym §6 nie odbierze nagrody.

V. Postanowienia końcowe:

§1

Regulamin konkursu dostępny jest na www.zawiercie.spolem.org.pl oraz w dziale Organizacji Sprze-

daży i Marketingu na ul. Mostowej 22, 42-400 Zawiercie i w sklepie nr 25 ul. Miodowa 12a

§2

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, terminu konkursu, jego przerwania lub 

wydłużenia bez podania przyczyn.

2.Organizator może w każdym terminie unieważnić konkurs i nie rozstrzygnąć go  bez podania przy-

czyn.

§3

Uczestnicy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić organizatora o wszelkich zmianach danych 

osobowych. Negatywne konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku ponosi uczestnik.

          Organizator
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