
„Sierpniowy konkurs z nagrodami”
 w programie lojalnościowym ”Społem znaczy razem” 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 a) Konkurs jest przeprowadzony pod nazwą „Sierpniowy konkurs    
 z nagrodami” w programie „Społem znaczy razem” w czasie od 1 do 31 sierpnia 2014r.

 b) Organizatorem jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
       w Bytomiu, 41-902 Bytom, Pl. Kościuszki 9, NIP 626-033-39-02, 
        REGON 000770548, zwanym dalej Spółdzielnią.
 c) Celem konkursu jest zwiększenie aktywności programu lojalnościowego     

w następujących placówkach, w których jest organizowany : 
- DELIKATESY  ul. Moniuszki 9
- SUPERSAM  pl. Kruczkowskiego 1
- MINI SAM ul. Łużycka 2a
- AGD ul. Piekarska 23
- BUFET KARLIK ul. Konstytucji
- SPOŻYWCZO-MIĘSNY ul.Chrobrego 16

 2. ZASADY KONKURSU.                                                                                             
    a)  W konkursie mogą brać udział wszyscy Klienci posiadający zarejestrowaną kartę klienta w 
programie lojalnościowym „Społem znaczy razem”, nie będący pracownikami Spółdzielni.
    b)  Udział w konkursie polega na jak najczęstszym dokonywaniu zakupów w  poszczególnych 
placówkach (wyżej wymienionych) z kartą klienta programu „Społem znaczy razem”
    c)  w każdej placówce zostaną przyznane 3 nagrody
    d)  Klient dokonując zakupów w różnych placówkach może otrzymać większą ilość nagród
         ( najwięcej 6 nagród).
    e)  osoby nagrodzone wyłonione zostaną na podstawie danych z Panelu Administracyjnego 
„Społem znaczy razem”.Nagradzana jest największa ilość dokonywanych zakupów w danej 
placówce  z użyciem karty lojalnościowej. Zakupy bez użycia karty nie będą brane pod uwagę.
     f)  w przypadku , gdy wielokrotność dokonywanych zakupów paru Klientów  będzie taka sama, 
będzie decydować ogólna wartość tych zakupów i zostanie nagrodzony Klient, który dokonał 
zakupów na wyższą kwotę,
    g)  informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w aktualnościach na stronie 
http://www.bytom.spolem.org.pl/ i na plakacie w każdym ze sklepów. Dodatkowo -jeżeli Klient 
podał przy zakładaniu karty kontakt telefoniczny lub e-mailowy- tą drogą zostanie poinformowany 
o wygranej.
     h)  nagrody w poszczególnych placówkach :

     - DELIKATESY  ul. Moniuszki 9 :Ekspres do kawy Philips, Kpl. 6 szklanych kubków  z   
     uszkiem, zestaw 3 szklanek do mrożonej kawy Nescafe

- SUPERSAM  pl. Kruczkowskiego 1:Ekspres do kawy Krups,  Kpl. 6 szklanych kubków z 
     uszkiem, zestaw 3 szklanek do mrożonej kawy Nescafe

- MINI SAM ul. Łużycka 2a :Termowentylator Fan Heater AD77,termotorba , zestaw 3  
      szklanek do mrożonej kawy Nescafe

- AGD ul. Piekarska 23: Mikser z funkcją siekania First Austria, Czajnik z gwizdkiem 
     przystosowany do płyty indukcyjnej 2,5l, zestaw 3 szklanek do napojów zimnych Coca Cola

- BUFET KARLIK ul. Konstytucji: Żelazko z nawilżaczem Botti, Mikser ręczny Botti,    
     zestaw 3 szklanek do napojów zimnych Coca Cola

- SPOŻYWCZO-MIĘSNY ul. Chrobrego 16: Akumulatorowa maszynka do strzyżenia włosów, 
        zestaw 3 szklanek do mrożonej kawy Nescafe, T-shirt w kolorze czarnym L Mike Tyson
)i nagrody będą wydawane  w  sklepie, w którym dany klient został nagrodzony
           j)   nagród nie można wymieniać na gotówkę
           k)  ustala się ostateczny odbiór odbioru nagród do 30 września 2014r. Po tym  czasie   
nagrody  przekazane będą jako nagrody w innych konkursach przeprowadzanych przez  

Spółdzielnię lub przekazane zostaną  na cele charytatywne.

      
   

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


   
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

„Sierpniowy konkurs z nagrodami”
 w programie lojalnościowym ”Społem znaczy razem” 

SKLEP 03-01-0, Pl.Kruczkowskiego1

Imię i nazwisko Nagroda Data odbioru Podpis odbierającego

 
   NAGRODA NR 1
   Ekspres do kawy

Krups

   NAGRODA NR 2
  Kpl. 6 szklanych
kubków z uszkiem 
do kawy i herbaty

    NAGRODA NR 3
zestaw 3 szklanek do

mrożonej kawy Nescafe



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

„Sierpniowy konkurs z nagrodami”
 w programie lojalnościowym ”Społem znaczy razem” 

SKLEP 01-03-0, ul. Moniuszki 9

Imię i nazwisko Nagroda Data odbioru Podpis odbierającego

 
   NAGRODA NR 1
   Ekspres do kawy

Philips

   NAGRODA NR 2
Kpl. 6 szklanych

kubków z uszkiem 
do kawy i herbaty

    NAGRODA NR 3
zestaw 3 szklanek do

mrożonej kawy Nescafe



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

„Sierpniowy konkurs z nagrodami”
 w programie lojalnościowym ”Społem znaczy razem” 

SKLEP 07-40-0, ul. Chrobrego 16

Imię i nazwisko Nagroda Data odbioru Podpis odbierającego

 

   NAGRODA NR 1
 Akumulatorowa

maszynka do strzyżenia
włosów  

   NAGRODA NR 2
zestaw 3 szklanek do

mrożonej kawy Nescafe

    NAGRODA NR 3
T-shirt w kolorze

czarnym L Mike Tyson



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

„Sierpniowy konkurs z nagrodami”
 w programie lojalnościowym ”Społem znaczy razem” 

SKLEP 12-06-0 ul. Łużycka 2a

Imię i nazwisko Nagroda Data odbioru Podpis odbierającego

 
   NAGRODA NR 1

Termowentylator Fan
Heater AD77 

   NAGRODA NR 2
termotorba 

    NAGRODA NR 3
zestaw 3 szklanek do

mrożonej kawy Nescafe



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

„Sierpniowy konkurs z nagrodami”
 w programie lojalnościowym ”Społem znaczy razem” 

SKLEP 38-21-0 ul. Piekarska 23

Imię i nazwisko Nagroda Data odbioru Podpis odbierającego

 
   NAGRODA NR 1

Mikser z funkcją
siekania First Austria

   NAGRODA NR 2
Czajnik z gwizdkiem

przystosowany do płyty
indukcyjnej 2,5l

    NAGRODA NR 3
zestaw 3 szklanek do

napojów zimnych
Coca Cola



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

„Sierpniowy konkurs z nagrodami”
 w programie lojalnościowym ”Społem znaczy razem” 

BUFET KARLIK ul. Konstytucji

Imię i nazwisko Nagroda Data odbioru Podpis odbierającego

 
   NAGRODA NR 1

Żelazko z nawilżaczem
Botti

   NAGRODA NR 2
Mikser ręczny Botti

    NAGRODA NR 3
zestaw 3 szklanek do

napojów zimnych
Coca Cola


