
REGULAMIN KONKURSU
"Klient nr 1”

                                                  

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

2.Konkurs jest organizowany w Sklepie nr 13 „SZOK” - ul. Blanowska 122.

3.Konkursu  trwa w dniu 3.08 - 5.08.2017r. w godzinach handlu.

Zasady konkursu:

4.Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w 
dniach trwania konkursu dokonają  zakupów w/w sklepie .

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 2009r. O grach hazardowych (Dz.U. Z 2009r., nr 
201, poz. 1540 ze zm.)

6.Na odwrocie paragonu należy umieścić swoje dane: 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.) i umieścić w urnie znajdującej się w sklepie.

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

8.Nagrody wygrają osoba, których paragon lub paragony będzie miały największą wartość.

9.Nagrody w konkursie:

Pierwsza nagroda – Ekspres na kapsułki Tchibo 

Druga  nagroda – Torba podróżna

Trzecia nagroda - Żelazko

10.Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie Komisja w składzie:

- Barbara Czerniak - referent

- Bożena Latacz – Kierownik Działu Organizacji Sprzedaży i Marketingu

- Danuta Piechowicz -  Kierownik placówki 

11.Weryfikacja i zliczenie wartości paragonów odbędzie się pod nadzorem członków Komisji w Sali konferencyjnej 
"Społem" PSS Zawiercie

12.Decyzje podjęte przez Komisje Konkursową są ostateczne i nie podlegają zastrzeżeniu.

13. 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.

14.Nagrody zostaną przekazane laureatom w dniu 11.08. 2017br. o godz. 14,30

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

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

17.Nieodebranie nagrody w  wyznaczonym terminie powoduje utratę prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie 
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora .Nieodebrana nagroda  przysługuje następnemu obecnemu  
uczestnikowi  konkursu.



18. 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).

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


