
Regulamin konkursu  „PEPSI   KUPUJESZ – SKUTEREM WĘDRUJESZ”

A. Postanowienia ogólne

1.Organizator  konkursu „Pepsi  kupujesz skuterem  wędrujesz” jest „Społem“ Powszechna 

Spółdzielnia Spożywców, 42-400 Zawiercie, ul. Mostowa 22.

2.Placówki objęte konkursem:  załączniku nr 1.

3.Fundatorem nagród jest firma Frito Lay.

4.W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie 

reprezentowane przez rodziców lub opiekunów z wyłączeniem pracowników organizatora.

5.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 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz.1540 ze zm.).

6.Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych 

osobowych przez Organizatora, administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy 

o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego 

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

B. Czas trwania Konkursu

Czas trwania konkursu: 1.07.2016r. do dnia 26.08.2016r.



C. Komisja Konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania

oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał

komisję konkursową w składzie:

     1. Maria Czapla – Samodzielny Referent do Spraw Kontroli Wewnętrznej

     2. Bożena Latacz – kier. Działu Org. Sprzed. I Mark.

     3. Barbara Czerniak - referent

2. Weryfikacja i zliczenie wartości paragonów odbędzie się w Sali konferencyjnej „Społem“ PSS Zawiercie.

 3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

D. Nagrody

W Konkursie w przewidziane są następujące nagrody:

1. skuter

2. rower

3. hulajnoga

1.Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. Uczestnik, któremu przyznano prawo do nagrody, 

nie ma prawa żądać zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie do nagrody nie 

może być przeniesione na osobę trzecią.

2.Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

3.Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu niedotrzymania Nagród, które nie zostały im 

przyznane, są wyłączone.

            4.Wizerunki nagród na materiałach reklamowo-promocyjnych są jedynie przykładowymi

            ilustracjami i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

E. Przebieg Konkursu

1.Konkurs rozpocznie się w dniu 1.07.2016r.

2.Nagrody wygrają osoby które w okresie akcji dokonają zakupów na największą wartość  przy spełnieniu 

warunku:

- na każdym paragonie zakupu musi znajdować się produkt z asortymentu firmy Frito Lay  

  (Pepsi Cola, Mirinda, 7Up, Lipton, Rockstar)

3.Paragony w urnie  umieszczać można  pojedynczo po każdym zakupie lub zbiorczo do dnia 26.08.2016r.

            4.Przed umieszczeniem paragonów w urnie należy czytelnie na odwrocie podać swoje dane  

            (imię, nazwisko, adres)

             5.Brak danych lub nieczytelne dane uczestnika wykluczają go z konkursu

6.Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu, 

która będzie opublikowana na stronie www.zawiercie.spolem.org.pl i witrynach placówek handlowych.

http://www.zawiercie.spolem.org.pl/


            7.Nagrody zostaną przekazana laureatom w dniu 2.09.2016r. w Sklepie nr 2 – ul. Gen.Sikorskiego 22 

     o godz. 1430

            8.Osoby, które nie będą mogły być obecne podczas wręczania nagród, moga być zastąpione  

             przez osobę pisemnie upoważnioną przez zwycięzcę. W przypadku odbioru nagrody na 

      podstawie pisemnego upoważnienia wymagany jest dowód tożsamości zwycięscy i  odbiorcy.

           9.Podczas wreczania nagród zostaną odczytane dane personalne (imię i nazwisko ) osób,  

           które wygrały w konkursie. Uczestnik zgodność danych potwierdza dowodem tożsamości.

           10.Podatki – wszystkie nagrody których wartość jest większa od 760pln objęte są    

           zryczałtowanym podatkiem dochodowym pokrywanym przez organizatora. Pozostałe 

           nagrody  są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT .

           11.Nieodebranie  Nagrody w wyznaczonym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody    

           i  powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Nieodebrane  

           nagrody pozostają właśnością Organizatora

F. Postanowienia końcowe

1.Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, 

w tym wyłonienia laureatów Konkursu, wydania nagród,  Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2.Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty wniesienia 

reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom 

niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

4.Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich 

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

5.Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej 

Organizatora www.zawiercie.spolem.org.pl

6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu 

 Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

http://www.acmstudio.pl/konkursy


Załącznik nr 1 – placówki objęte konkursem.

• Sklep nr 2  42-400 Zawiercie ul. Gen.Sikorskiego 22
• Sklep nr  7 42-400 Zawiercie ul. Paderewskiego 27
• Sklep nr  9 42-400 Zawiercie ul. Włodowska 2
• Sklep nr  10 42-400 Zawiercie ul. Spacerowa 15
• Sklep nr  12 42-400 Zawiercie ul. Paderewskiego 14
• Sklep nr  13 42-400 Zawiercie ul. Blanowska 122
• Sklep nr  17 42-400 Zawiercie ul. Okólna 73
• Sklep nr  21 42-400 Zawiercie ul. Borowa 31
• Sklep nr  23 42-400 Zawiercie ul. Oświatowa 15
• Sklep nr  24 42-400 Zawiercie ul. Stary Rynek 4
• Sklep nr  25 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 12a
• Sklep nr  30 42-400 Zawiercie ul. Brzozowa 1


