
KONKURS Z NAGRODAMI „KWIECIEŃ PLECIE NAGRODY "

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Akcja Promocyjna prowadzona będzie pod nazwą: 
            „KWIECIEŃ PLECIE NAGRODY”;

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 sklepach :
- AGD z adresem : Bytom, ul. Piekarska 23
- Delikatesy CH Agora Bytom
- Delikatesy ul. Moniuszki 9
- Supersam pl. Kruczkowskiego 1
- Mini Sam ul. Fałata 20b
- Mini Sam ul. Łużycka 2a
- Mini Sam ul. Tysiąclecia 21a
- Spożywczo-Mięsny ul. Chrobrego 16
- Spożywczy ul. Piekarska 94
zwane w dalszej części sklepami

4) Czas trwania akcji: 1.04.2014 – 30.04.2014;
      
II) ZASADY AKCJI. ROZSTRZYGNIĘCIE. NAGRODY
 

1. Akcja  przeznaczona  jest  dla  wszystkich  pełnoletnich  klientów  z  wyłączeniem  osób
zatrudnionych u Organizatora akcji tj. w „Społem” PSS Bytom.

2. Zasady uczestnictwa w akcji;
a) dokonanie zakupów w czasie trwania akcji za kwotę min. 30zł w którymś ze sklepów
b) czytelne wypełnienie kuponu wydanego przez sprzedawcę-kasjera i wrzucenie go do urny
w sklepie ; kupon musi być wypełniony w całości tj. powinna być wypełniona część kasjera,
dane osobowe Klienta wraz z podpisem i odpowiedź na zadane pytanie

3. Za każde wydane , potwierdzone paragonem, 30zł przypada 1 kupon konkursowy.
4. W każdym sklepie przyznanych zostanie 3 nagrody i 3 nagrody pocieszenia.

Losowanie nagród będzie jawne w każdym sklepie z osobna w następujących terminach:
- 05.05.2014 godz 17:00 w sklepach : AGD  Bytom, ul. Piekarska 23,  Delikatesy CH Agora
Bytom, Delikatesy ul. Moniuszki 9
- 06.05.2014 godz 17:00  w sklepach : Supersam pl. Kruczkowskiego 1, Mini Sam ul. Fałata
20b, - Mini Sam ul. Łużycka 2a
- 07.05.2014 godz 17:00 w sklepach : Mini Sam ul. Tysiąclecia 21a,  Spożywczo-Mięsny ul.
Chrobrego 16,  Spożywczy ul. Piekarska 94

5. Losowane będą kolejno nagrody : 1-sz, 2-ga, 3-cia i nagrody pocieszenia. Brane będą pod
uwagę jedynie poprawnie wypełnione kupony tj. czytelne, z podanymi danymi do kontaktu
(telefon,  adres  e-mail  lub  adres  zamieszkania)  i  poprawnie  udzieloną  odpowiedzią,  co
sprawdza komisja konkursowa. 

6. Obecność przy losowaniu nie jest obowiązkowa. W razie nieobecności zwycięzcy zostaną
powiadomieni telefonicznie, drogą e-mailową lub listownie na adres zamieszkania   
o sposobie odbioru nagrody.

7. Nagrody w poszczególnych sklepach:
- AGD z adresem : Bytom, ul. Piekarska 23: 

1. 18-sto częściowy zestaw obiadowy
2. kpl. 3 garnków z pokrywkami do płyty indukcyjnej
3. kpl. 6 filiżanek ze spodeczkami

- Delikatesy CH Agora Bytom:
1.   odkurzacz zelmer Elf 2
2.   opiekacz do kanapek Zelmer
3.   czajnik z gwizdkiem przystosowany do płyty indukcyjnej



- Delikatesy ul. Moniuszki 9
1.   18- sto częściowy zestaw obiadowy Luminarc
2.   zestaw filiżanek Luminarc
3.   czajnik z gwizdkiem przystosowany do płyty indukcyjnej

- Supersam pl. Kruczkowskiego 1
1.   food masager
2.   kpl. 3 garnków z pokrywkami do płyty indukcyjnej
3.   czajnik z gwizdkiem przystosowany do płyty indukcyjnej

- Mini Sam ul. Fałata 20b
1.   suszarka do produktów spożywczych
2.   opiekacz do kanapek Botti
3.   czajnik z gwizdkiem przystosowany do płyty indukcyjnej

- Mini Sam ul. Łużycka 2a
                1.   18-sto częściowy zestaw obiadowy

2.   kpl. 6 filiżanek ze spodeczkami
3.   czajnik z gwizdkiem przystosowany do płyty indukcyjnej

- Mini Sam ul. Tysiąclecia 21a
1.   odkurzacz Amica 1400W
2.   koc Cezar 150x200cm
3.   czajnik z gwizdkiem przystosowany do płyty indukcyjnej

- Spożywczo-Mięsny ul. Chrobrego 16
1.  18-sto częściowy zestaw obiadowy
2.   koc Cezar 150x200cm
3.   czajnik z gwizdkiem przystosowany do płyty indukcyjnej

- Spożywczy ul. Piekarska 94
1.  18-sto częściowy zestaw obiadowy

     2.   koc Cezar 150x200cm
3.   czajnik z gwizdkiem przystosowany do płyty indukcyjnej

W  każdym  sklepie  rozlosowane  zostaną  dodatkowo  3  nagrody  pocieszenia  (  kubeczki
ceramiczne).

8. Ustala  się  termin  odbioru  nagród  do 31  maja  2014r.  Po  tej  dacie  nieodebrane  nagrody
zostaną wykorzystane do innych akcji promocyjnych.

9. Dopuszcza się wygranie przez 1 osobę większej ilości nagród.
10. Odbiór  nagród  jedynie  po  okazaniu  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  osoby

odbierającej a zgodnej z danymi wpisanymi w  formularzu konkursowym.
11. 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,
na stronie www.bytom.spolem.org.pl i w każdym sklepie.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.


