
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Akcja Promocyjna prowadzona będzie pod nazwą: „Przywitaj wiosnę ze Społem”.
2) Organizatorami  Akcji  jest  „SPOŁEM”  Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców  w  Bytomiu,

41-902 Bytom,  Pl.  Kościuszki  9,  NIP 626-033-39-02 i  Coca-Cola  HBC Polska Sp.  z  o.o.,
03-236 Warszawa, ul.Annapol 20, NIP 524-21-06-963 zwani dalej Organizatorami.

3) Akcja prowadzona będzie w następujących sklepach „Społem” PSS Bytom :
- Delikatesy CH Agora Bytom
- Delikatesy ul. Moniuszki 9
- Supersam pl. Kruczkowskiego 1
- Mini Sam ul. Fałata 20b
- Mini Sam ul. Tysiąclecia 21a
- Spożywczo-Mięsny ul. Chrobrego 16
- Spożywczy ul. Piekarska 94
- Bufet Karlik ul. Konstytucji 76

4) Czas trwania akcji: 20.04-22.05.2015;      
II) ZASADY AKCJI. ROZSTRZYGNIĘCIE. NAGRODY 

1. Akcja  przeznaczona  jest  dla  wszystkich  pełnoletnich  klientów,  wyłączając  pracowników
Organizatorów.

2. Zasady uczestnictwa w akcji;
a)  dokonanie  zakupów   za  kwotę  min.  30zł,  w  tym  zakup  min  1  produktu  Coca-Cola  z
następującego  asortymentu  : Coca-Cola,  Coca-Cola  Zero,  Coca-Cola  Light,  Coca-Cola
Cherry, Fanta, Sprite, Cappy, Nestea w pojemnościach 1L lub większych. . Za takie zakupy
przypada zawsze 1 kupon, niezależnie od wartości zakupów  będących wielokrotnością kwoty
minimalnej tj. 30zł.
b) na podstawie dokonanych zakupów kasjer wydaje 1 kupon konkursowy, z wypełnionymi
danymi kasjera : numer  paragonu, wartość i czytelny podpis kasjera.
d) klient czytelnie wypełnienia kupon wydany przez kasjera tj. podanie danych klienta : imię
i nazwisko, nr kontaktowy telefonu lub adres e-mail,nr kar, podpis klienta, dokończenie hasła
„Lubię robić zakupy w „Społem” Bytom,  bo :...”
e)  wrzucenie kuponu do urny konkursowej w jednym ze sklepów w czasie trwania akcji.

3. Ocenie będzie podlegać wypowiedź klienta na kuponie będąca dokończeniem hasła  „Lubię
robić zakupy w „Społem” Bytom,  bo :...”

4. Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej nastąpi w okresie 20-29.05.2015r. Komisja w składzie: 2
przedstawicieli  „Społem” PSS Bytom i 2 przedstawicieli Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
spośród  wszystkich  kuponów  akcji  wytypuje  15  najlepszych  w  tym  5  rezerwowych,
najciekawszych wg komisji wypowiedzi pisemnych tzn dokończenia hasła i określi kolejność
przyznania  trzech  pierwszych  nagród  ,  pozostałe  7  wytypowanych  osób  otrzyma  nagrody
pocieszenia. 

5. Nagrody: 
a)  pierwsza –  rower  MTB KROSS HEXAGON X2 DISC o wartości 1400zł + nagroda
pieniężna w wysokości 140zł (podatek dochodowy od nagrody)
b) druga -  tablet Lenovo A8-50 
c) trzecia-  kosz prezentowy o wartości 120zł 
d) 7 nagród pocieszenia ( sok, herbata, Coca Cola) każda w kwocie 30zł 

6. Jednej osobie przysługuje 1 nagroda.
7. Ogłoszenie  zwycięzców  nastąpi  29.05.2015.  Każdy  zwycięzca  zostanie  poinformowany

o wygranej i sposobie odbioru nagrody na podstawie kontaktu zamieszczonego na kuponie tj.
telefonicznie lub drogą e-mailową. Jeżeli kontakt podany na kuponie przez klienta jest błędny,
uniemożliwiający  kontakt-  ulega  zmianie  kolejność  przekazanych  nagród  wg  kolejności
wytypowanej przez komisję.

8. Ustala  się  termin  odbioru  nagród do  30 czerwca  2015r.  Po  tej  dacie  nieodebrane  nagrody
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zostaną wykorzystane do innych akcji promocyjnych. 
9. Odbiór nagród jedynie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej

a zgodnej z danymi wpisanymi w  formularzu konkursowym.
10. Zdobywca 1 nagrody, przed jej odbiorem, udostępni Organizatorowi dane osobowe niezbędne

do rozliczenia z właściwym Urzędem Skarbowym.
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 Akcji  promocyjnej   jest  dostępny w czasie trwania akcji  w siedzibie „Społem” PSS
Bytom i w  każdym sklepie w niej uczestniczącym .
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


