
REGULAMIN KONKURSU

"NASZ SIERPNIOWY SZCZĘŚCIARZ"

                                                  

• Organizatorem konkursu jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców, 42-400 Zawiercie, 
ul. Mostowa 22.

• Konkurs jest organizowany w Sklepie Nr 69 – Zawiercie, ul. Piłsudskiego 34

• Czas trwania konkursu : od 01.08.2017 do 31.08.2017r.

Zasady konkursu:

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które 
w okresie konkursowym dokonywały zakupów w sklepie objętym konkursem i zbierały paragony z wyłączeniem 
pracowników.

2. Konkurs nie jest grą 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., nr 201, poz. 1540 ze zm.)

3. Zebrane paragony  - ksero lub oryginały należy spięte, zszyte lub w zamkniętej kopercie wrzucić do urny 
ustawionej w sklepie do dnia 31.08.2017r do godziny zamknięcia sklepu. Na odwrocie pierwszego paragonu 
z "paczki" należy podać: imię i nazwisko, adres  (umieszczenie tych danych na paragonie jest jednocześnie zgodą 
na ich przetwarzanie w celach marketingowych "Społem" PSS Zawiercie  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

4. Brak  danych lub nieczytelne dane uczestnika ( imię i nazwisko, adres ) wyklucza go z konkursu.

5. Wszystkie paragony muszą dotyczyć wyłącznie zakupów dokonanych w sklepie objętym konkursem i okresu 
konkursowego.

6. Nagrody wygrają osoby, których paragony będą miały zsumowaną największą wartość.

7. Nagrody w konkursie:

Pierwsze nagroda - zestaw do stylizacji paznokci

Druga nagroda - komplet dwóch filiżanek

Trzecia nagroda - szczoteczka elektryczna

8. Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja w składzie:

- Barbara Czerniak –  Referent Działu Organizacji Sprzedaży i Marketingu

- Bożena Latacz – Kierownik Działu Organizacji Sprzedaży i Marketingu

- Krystyna Rokicka – Kierownik placówki, w której trwał konkurs

9. Weryfikacja i zliczenie wartości paragonów odbędzie się pod nadzorem członków Komisji w Sali konferencyjnej 
"Społem" PSS Zawiercie.
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10. Decyzje podjęte przez Komisje Konkursową są ostateczne i nie podlegają zastrzeżeniu.

11. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich imienia i nazwiska na tablicy ogłoszeń w sklepie 
oraz na stronie internetowej organizatora przez 14 dni po wręczeniu nagród.

12. Nagrody zostaną przekazane laureatom w dniu 6.09.2017r o godz. 1700  w placówce objętej konkursem.

13. Podczas wręczania nagród zostaną odczytane dane personalne ( imię i nazwisko ) osób, które wygrały 
w konkursie. Uczestnik zgodność danych osobowych potwierdza dowodem tożsamości.

14. Osoby, które nie będą mogły być obecne podczas wręczania nagród, mogą być zastąpione przez osobę 
pisemnie upoważnioną przez zwycięzcę.

15. Nieodebranie nagrody w  wyznaczonym terminie powoduje utratę prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora .Nieodebrane nagrody pozostaną własnością Organizatora 
konkursu.

16. W przypadku braku zwycięzców organizator może podjąć decyzję o przekazaniu nagród osobom obecnym na 
rozstrzygnięciu, które zajęły niższe lokaty w konkursie.

17. Zwycięzcy nagrody (Laureatowi) nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 
do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość 
i użyteczność wygranej przez Laureata konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi
za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji (producent, 
dystrybutor).

18. Wizerunki nagród na materiałach reklamowo-promocyjnych są jedynie przykładowymi ilustracjami i mogą 
odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

19. Regulamin konkursu jest dostępny w sklepie uczestniczącym w konkursie, w siedzibie Organizatora oraz na 
stronie www.zawiercie.spolem.org.pl
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