
REGULAMIN 

„SPOŁEMKI – POWRACAJĄ ”

1. Organizatorem akcji jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, 42-400 Zawiercie
ul. Mostowa 22

2. Akcja organizowana jest we wszystkich sklepach sieci „Społem” PSS Zawiercie.

3. Akcja przeprowadzona będzie w okresie od 20.07.2020 do 20.09.2020 lub do wyczerpania 
zapasu nagród.

4. Informacja o wcześniejszym wyczerpaniu zapasów worków zostanie umieszczona w 
sklepach „Społem” i na stronie internetowej organizatora.

5. Do programu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych, które zaakceptują i spełnią zasady regulaminu.

6. Uczestnicy biorąc udział w akcji powinni zapoznać się z regulaminem, udział potwierdza 
akceptację regulaminu.

7. Akcja nie jest gra losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, 
których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 
2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., nr20,poz. 540 ze zm.)   

Zasady akcji:                                                           

8. Uczestnik Akcji który dokona zakupu dowolnych towarów z oferty sklepu (wyłączeniem 
produktów i usług z pkt. 15 ) na min. 100 zł udokumentowany na jednym paragonie 
otrzyma kupon na odbiór worka z kolekcji  Społemków za darmo przy następnych 
zakupach o dowolnej wartości.

9. W akcji przy wydawaniu kuponów nie jest brana wielokrotność zakupów.

10. Kasjer po dokonaniu zakupu wydaje uczestnikowi kupon, wpisując nr paragonu transakcji, 
przypadku gdy uczestnik nie odbierze kuponu bezpośrednio po dokonaniu zakupu traci 
prawo do kuponu.

11. Kupon można zrealizować od następnego dnia po otrzymaniu, po realizacji kupon zostaje 
w placówce.

12.W przypadku niedostępności kuponów w danym sklepie, klient otrzyma potwierdzenie z 
pieczątką placówki uprawniające do odbioru kuponu w innym terminie.

13. Kupon nie wypełniony nie może być realizowany. 
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14.  Kupon w chwili realizacji musi być czytelnie podpisana ( imię i nazwisko )

15. Z akcji wyłączony jest zakup doładowań, napojów alkoholowych ( nie dotyczy piwa), 
wyrobów tytoniowych, kart klienta, płatności rachunków i realizacja bonów programu 
lojalnościowego Społem Znaczy Razem.

16. Organizator zastrzega liczbę dostępności gadżetów ( w tym ich poszczególnych rodzajów).

17.Wszelkie reklamacje związane z akcją należy zgłaszać droga elektroniczną na adres 
marketing@zawiercie.spolem.org.pl lub pocztową 42-400 Zawiercie ul. Mostowa 22

18. Do rozstrzygnięcia reklamacji zostanie powołana komisja, która w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania poinformuje o wyniku rozpatrzenia za pośrednictwem środka komunikacji jaki 
został użyty do zgłoszenia reklamacji.

19. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację 
wyłącznie do celów reklamacyjnych ( okres przechowywania 3 miesiące od daty 
zakończenia akcji)

20. Nie wymienione kupony w okresie akcji tracą ważność, wszelkie roszczenia Uczestnika z 
tego tytułu wobec Organizatora wygasają.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność gadżetów.

22. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.zawiercie.spolem.org.pl

23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu akcji, informacja o 
zmianie zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora oraz wywieszona w 
placówkach 3 dni wcześniej przed wejściem w życie zmiany regulaminu.

Str. 2

http://www.zawiercie.spolem.org.pl/
mailto:marketing@zawiercie.spolem.org.pl

