
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Akcja Promocyjna prowadzona będzie pod nazwą:   „Konkurs Garnek ,chemia, taca,
w czerwcu kupowanie w AGD się opłaca”.

2) Organizatorem  Akcji  jest  „SPOŁEM”  Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców  w  Bytomiu,
41-902  Bytom,  Pl.  Kościuszki  9,  NIP 626-033-39-02,  REGON  000770548;  zwanym  dalej
Spółdzielnią.

3) Akcja prowadzona będzie w sklepie Artykuły Gospodarstwa Domowego z adresem: Bytom, ul.
Piekarska 23 zwany dalej AGD.

4) Czas trwania akcji: 01.06.2015 – 30.06.2015;      
II) ZASADY AKCJI. ROZSTRZYGNIĘCIE. NAGRODY 

1. Akcja przeznaczona jest dla wszystkich pełnoletnich klientów.
2. Zasady uczestnictwa w akcji;

a) dokonanie zakupów  za kwotę min. 30zł
b) na podstawie paragonu kasjer wydaje 1 kupon konkursowy z wypełnionymi danymi kasjera :
numer  paragonu, data i czytelny podpis kasjera
d) czytelne wypełnienie kuponu wydanego z podaniem danych Klienta : imię i nazwisko, nr
kontaktowy  telefonu  lub  adres  e-mail,  podpis,  odpowiedź  na  zadane  pytanie  konkursowe
zamieszczone na kuponie tj. Co najczęściej kupuje Pan/Pani w sklepie AGD?
e)  wrzucenie kuponu do urny konkursowej w czasie trwania akcji tj.  01.06.2015 – 30.06.2015

3. Za  każde  wydane  30zł  przez,  potwierdzone  paragonem (podpis  kasjera)  przypada 1  kupon
konkursowy ( np. zakupy jednorazowe o wartości 62zł – przypadają 2 kupony konkursowe).

4. Wytypowanie nagrodzonych osób będzie przeprowadzone przez komisję trzyosobową ( 2 osoby
ze sklepu i 1 osoba z marketingu Spółdzielni) w terminie od 1.07.2015-6.07.2015. Ogłoszenie
wyników nastąpi 7.07.2015. 
Nagrody:
a) pierwsza – garnek  z pokrywką Stella 20cm do wszystkich rodzajów kuchenek
b) druga -  Żelazko parowe
c) trzecia- proszek Dosia color 7kg
d) czwarta – proszek Dosia color 1,5kg

5. Jednej osobie przysługuje jedna nagroda.
6. Nagrodzeni zostaną poinformowani o nagrodzie i sposobie jej odbioru telefonicznie lub drogą

e-mailową. Lista zwycięzców będzie także udostępniona w Sklepie.
7. Ustala się termin odbioru nagród do 31 lipca 2015r. Po tej dacie nieodebrane nagrody zostaną

wykorzystane do innych akcji promocyjnych.
8. Odbiór nagród jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej

a zgodnej z danymi wpisanymi w  formularzu konkursowym.
9. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

III) REKLAMACJE
1)  Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu, a także wydaniem nagród

konkursowych należy składać na piśmie, w siedzibie Spółdzielni pod adresem:
"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bytomiu

41-902 Bytom, Plac Kościuszki 9
w terminie do 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

2) Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni  od dnia ich otrzymania,  a  o ich wyniku
uczestnik  Konkursu  zostanie  poinformowany  na  piśmie  przesłanym  na  adres  podany
w reklamacji, bądź drogą mailową.

IV) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu w siedzibie Spółdzielni i w Sklepie.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
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