
REGULAMIN KONKURSU „10 URODZINY SKLEPU DC S-12” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna „Składnica” w 

Grybowie z siedzibą ul. Rynek 1, 33-330 Grybów 

2. Konkurs jest prowadzony w Delikatesach Centrum S-12 ul. Rynek 1, 33-330 Grybów 

3. Konkurs rozpoczyna się 16.03.2017r. i zakończy 30.03.2017r. 

4. W konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do 

czynności prawnych, po spełnieniu warunków określonych w pkt. II. 1-6. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Aby wziąć udział w konkursie osoba musi: 

a) W trakcie trwania konkursu (w drodze jednej transakcji udokumentowanej 

jednym dowodem zakupu w postaci paragonu) nabyć dowolne produkty, 

znajdujące się w ofercie sklepu na łączną kwotę brutto co najmniej 50 zł. 

b) Prawidłowo wypełnić kupon konkursowy (zwany dalej „Kuponem”0. 

c) Wrzucić do specjalnie oznaczonej urny znajdującej się w sklepie do dnia 30.03 

2017r. 

2. Konkurs polega na tym aby złożyć w postaci hasła  życzenia urodzinowe dla sklepu. 

3. Kupon można uzyskać u kasjera bezpośrednio po dokonaniu zakupu, o którym mowa  

w pkt. II.1.a) 

4. Zwycięzcy konkursu przed wydaniem nagrody podpiszą ze Spółdzielnią Handlowo –

Produkcyjną „Składnica” w Grybowie umowę przenoszącą prawa majątkowe do treści 

hasła złożonych życzeń z okazji urodzin sklepu na wszystkich polach eksploatacji – 

wymienionych w art.50  Ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 80 poz. 904z późniejszymi zmianami), 

bez dodatkowego wynagrodzenia, oprócz nagrody konkursowej. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Spółdzielnię 

Handlowo- Produkcyjną „Składnica” w Grybowie zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr.133). Uczestnik konkursu ma 

prawo do ich wglądu i modyfikacji. 

6. Uczestnik wypełniając kupon wyraża zgodę na udział w konkursie na warunkach 

określonych w niniejszym regulaminie. 

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY, WYDANIE NAGRÓD 

1. Komisja konkursowa składa się z właścicieli oraz kierownictwa Spółdzielni Handlowo 

– Produkcyjnej „Składnica” w Grybowie. 

2. Komisja konkursowa i pracownicy Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej „Składnica” w 

Grybowie nie mogą brać udziału w konkursie. 



3. Komisja konkursowa wybierze najlepsze hasła w postaci życzeń, według dowolnie 

przyjętych przez siebie kryteriów w dniu 31.03.2017r. 

4. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu 01.04.2017r. o godz. 12.00 na terenie 

Delikatesów Centrum S-12 w Grybowie, ul. Rynek 1. Informacje o zwycięzcach 

wywieszone zostaną w sklepie. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę bądź na nagrodę innego rodzaju. 

6. Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna „Składnica” w Grybowie nie udziela gwarancji 

na nagrody. 

7. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

8. Nagrody należy odebrać osobiście do dnia 30.04.2017r. w godzinach otwarcia 

Delikatesów Centrum S-12 ul. Rynek 1, 33-330 Grybów w biurze kierownika za 

okazaniem dowodu tożsamości. 

9. W razie nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. III.8. Zwycięzca traci 

prawo do nagrody. 

 

IV. REKLAMACJE 

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy składać na piśmie w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty rozstrzygnięcia konkursu w godzinach 

otwarcia Delikatesów Centrum S-12 ul. Rynek 1 w Grybowie. Reklamacje 

rozpatrywane będą w ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Komisję 

Konkursową. 

 

 


