
Zawiercie, dnia 29.01.2021

Regulamin akcji

 " Kupujesz i z parasolem wędrujesz"

1. Organizatorem akcji jest „Społem” PSS 42 -400 Zawiercie, ul. Mostowa 22
2. Czas trwania akcji od 1.02 do 3.03.2021r.
3. Czas realizacji kuponu po zakończeniu akcji trwa do 4.03 – 8.03.br.
4. Akcja trwa w P.H " Nasz Dom"– ul. Paderewskiego 14
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, klienci Sklepu.
6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Społem PSS Zawiercie. 

ZASADY:
7. Warunkiem przystąpienia do akcji jest dokonanie jednorazowych zakupów 

wyznaczonych dniach tygodnia
2. W każdy wtorek i środę kasjer w placówce będzie  rozdawał punkty za zakup 
3. Każdy klient przy zapłacie rachunku otrzyma 1 punkt, w danym dniu klient można 

otrzymać tylko jeden punkt. 
4. Razem z pierwszym punktem klient otrzyma kupon promocyjny, na który należy 

przyklejać zbierane punkty.
5. Kupon promocyjny musi być czytelnie podpisany.
6. Zebranie 8 punktów wraz dołączonymi z paragonami upoważniać będzie do 

odbioru gwarantowanej nagrody – parasolki,w przypadku braku produktu czas 
oczekiwania wynosi maksymalnie do 3 dni.

7. Zrealizowane kupon promocyjny zostaje w placówce, a niewykorzystane punkty 
przepadają.

8. Każdy uczestnik może odebrać tylko jedną parasolkę
9. Osoby biorące udział w akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celach marketingowych dla potrzeb „Społem” PSS Zawiercie 
10.Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę bądz na inne nagrody.
11. Nieodebranie parasolki w  wyznaczonym terminie powoduje utratę prawa do 

nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 
Organizatora 

12.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).

13.Uczestnik akcji poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie 
konkursowym potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w 
niniejszym Regulaminie.

14.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich 
danych teleadresowych w celach marketingowych na warunkach określonych w 
Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem 
danych osobowych zebranych podczas konkursu jest –w rozumieniu w/w Ustawy –
Organizator.

15.Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania 
Konkursu

16.  Regulamin akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.zawiercie.spolem.org.pl .


