
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 

„Do Społem leć by moc nagród mieć” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, zasady uczestnictwa oraz 

czas trwania konkursu „Do Społem leć by moc nagród mieć” (zwanego dalej „Konkursem”).  

2. Organizatorem Konkursu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce  

3 Akcja trwa w niżej wymienionych sklepach „Społem” PSS w Hajnówce: 

a) GAMA 2, ul. Rzeczna 4 

b) Sklep nr 8, ul. Lipowa 82 

c) Sklep GAMA, ul. Warszawska 86 

d) Sklep nr 16, ul. Białostocka 5 

e) Sklep nr 37, ul. 3 Maja 37 

f) Sklep nr 18, ul. Batorego 27 

g) Sklep nr 43, ul. Orzeszkowej16 

h) Sklep nr 44, ul. 3 Maja 56 

i) S D H , ul. 3 Maja 47 

j) Supermarket „Batory”, ul. Batorego 28 

 

4. Czas trwania konkursu: 01.09.2017r. do 06.01.2018. 

5. Zakupy  towarów  przez  Klientów  uprawniające  do udziału  w  konkursie rozpoczynają się w 
dniu 01.09.2017 r. od godziny otwarcia sklepów, a kończą w dniu 06.01.2018 r. z chwilą 
zakończenia pracy sklepów. 

6. Regulamin konkursu jest dostępny w sklepach uczestniczących w konkursie, w siedzibie 
Organizatora na stronie internetowej http://www.hajnowka.spolem.org.pl/ oraz Fan Page na 
Facebooku. 

7. Każdy uczestnik poprzez wzięcie udziału w akcji promocyjnej „Do Społem leć by moc nagród 

mieć” wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.) dla celów 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a nadto Laureaci konkursu wyrażają 

zgodę na publikację ich danych osobowych (imienia i nazwiska) na stronie internetowej 

spółdzielni i Fan Page na Facebooku. 

§ 2 Zasady Konkursu 

1. Konkurs jest przeznaczony dla Uczestników programu lojalnościowego „Społem znaczy 
Razem” i polega na zbieraniu punktów zgodnie z regulaminem programu lojalnościowego. 

2. Konkurs nie dotyczy pracowników Organizatora. 

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


3. Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są osoby, które spełniają następujące 
     warunki: 

a) są Uczestnikami programu lojalnościowego „Społem Znaczy Razem i posiadają karty wydane 
przez Społem PSS w Hajnówce albo przystąpią do programu, w czasie jego trwania. 

b) będą dokonywać zakupów towarów w sklepach Organizatora, wymienionych w par.1, pkt.3. 

4. W konkursie nagrodzonych zostanie dwunastu Uczestników, którzy zostali podzieleni na 
cztery grupy wiekowe: 18-30 lat, 31-40 lat, 41-50 lat oraz powyżej 50 roku życia. Uczestnicy 
którzy w terminie 01.09.2017 – 06.01.2018 r. uzbierają największą ilość punktów za zakupy w 
sklepach, wymienionych w par.1, pkt. 3. Punkty zebrane wcześniej tj. przed 01.09.2017 nie 
będą brane pod uwagę. 

5. Pozostałe zasady zbierania punktów reguluje Regulamin programu lojalnościowego Społem 
PSS 
w Hajnówce. 

6. Uczestnik konkursu z największą ilością  punktów zgromadzonych w wyznaczonym terminie 
oraz zebranych w dowolnym sklepie z wymienionych w par. 1 pkt. 3. Zajmuje miejsce pierwsze i 
otrzymuje nagrodę. W przypadku takiej samej ilości punktów, wygrywa osoba, która posiada 
większą sumę transakcji w Programie Lojalnościowym podczas trwania akcji. 

Szczegółowy wykaz nagród według poszczególnych grup wiekowych: 

a. Grupa wiekowa powyżej 50 lat: 

I miejsce – Komplet noży 

II miejsce – Syfon wraz z nabojami 

III miejsce Blender 

b.  Grupa wiekowa powyżej 41-50 lat: 

I miejsce – Zestaw narzędzi 

II miejsce –Komplet noży 

III miejsce Blender 

c. Grupa wiekowa 31-40 lat: 

I miejsce – Zestaw narzędzi 

II miejsce – Syfon wraz z nabojami 

III miejsce Blender 

d. Grupa wiekowa 18-30 lat: 

I miejsce – Rower 

II miejsce – Książka 

III miejsce Blender 

8. Wyniki konkursu zostaną komisyjnie sprawdzone na podstawie danych z Program 
Lojalnościowego. 

9. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 10 stycznia 2018 r.,  

a. Laureaci  o  wygranej  zostaną   powiadomieni   telefonicznie do dn. 10.01.2018 r., a w 
przypadku braku możliwości połączenia zostaną powiadomieni listownie. 



b. Nazwiska Laureatów zostaną opublikowane na Fan Page’u oraz na stronie internetowej 
http://www.hajnowka.spolem.org.pl/  najpóźniej do 12 stycznia 2018 r. 

10. Odbiór nagród odbędzie się w dniach 15- 30.01.2018 r. w sklepach Społem PSS w Hajnówce. 
Od osoby wygranej w celu odebrania nagrody wymagane będzie okazanie Karty Klienta „Społem 
znaczy razem” oraz dowodu osobistego. 

11.  Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim 
przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

12. Wydanie nagrody będzie potwierdzone przez osobę odbierającą  na protokole przekazania 
nagrody. 

13. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną, ani na ekwiwalent pieniężny. 

14. Organizator nie udziela informacji o postępie konkursu w czasie jego trwania. 

§ 3 Reklamacje 

1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące konkursu będą przyjmowane w formie 
pisemnej albo pocztą na adres w siedziby Organizatora przy ul. Ks. I. Wierobieja 2, w terminie   
do 08.01.2018 r.  Decyduje data stempla pocztowego. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz 
dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane.  Podane dane personalne, po rozpatrzeniu reklamacji zostaną zniszczone. 

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od otrzymania listu poleconego. O wyniku 
rozpatrzenia skargi uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres 
korespondencyjny wskazany w skardze. 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania niniejszego konkursu. 

2.Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie Fan Page 

https://www.facebook.com/SpolemHajnowka oraz na stronie internetowej 

http://www.hajnowka.spolem.org.pl/ i wchodzą w życie z dniem publikacji.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w niniejszym Regulaminie. 
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