
REGULAMIN KONKURSU  
,,110 NAGRÓD NA 110 -LECIE SPÓŁDZIELNI "SKŁADNICA" W GRYBOWIE"  

 I.  Słowniczek użytych pojęć  

1. Organizator - Organizatorem Konkursu ,,110 nagród na 110 - lecie Spółdzielni  

Składnica w Grybowie" jest Spółdzielnia Handlowo - Produkcyjna "Składnica" w  

Grybowie, Rynek 1, 33-330 Grybów (w skrócie SHP "Składnica").  

2. Uczestnik - klient sklepów, które biorą udział w Konkursie.  

3. Kupon konkursowy - kupon, który Uczestnik otrzymuje przy kasie za zakupy o  

wartości min 69 zł.  

 

II. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w organizowanym przez Spółdzielnia  

Handlowo- Produkcyjna "Składnica" w Grybowie (zwana dalej Organizatorem)  

Konkursie skierowanym do Klientów objętych Konkursem. Regulamin wraz z  

Kuponem Konkursowym zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, które  

Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Kuponie.  

2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach Organizatora  

objętych Konkursem. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych  

sklepów z Konkursu czasowo lub na stałe. Sklepy, na których prowadzony będzie  

Konkurs, będą stosownie oznakowane.  

3. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować  

cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tego tytułu udziału w Konkursie  

uprawnień.  

 III.  Warunki przystąpienia do Konkursu  

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia i  

dokonała zakupów w sklepach objętych Konkursem jednorazowo na kwotę min 69 zł  

oraz zaakceptuje warunki Konkursu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na  

otrzymanym Kuponie konkursowym. 

2. W Konkursie nie może wziąć udziału osoba prawna lub osoba fizyczna, nabywająca  

towary w sklepach objętych Konkursem celem ich dalszej odsprzedaży.  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich małżonkowie oraz  

najbliżsi członkowie rodzin.  

 IV.  Dane osobowe i wizerunek uczestnika Konkursu 

1. Uczestnik, który ukończył 18 lat może brać udział w Konkursie i podać swe dane  

osobowe, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przechowywanie, przetwarzanie oraz  

wykorzystywanie w celach marketingowych przez Organizatora.



2. Dane osobowe podaje się na Kuponie konkursowym, który Uczestnik otrzymuje w  

sklepach objętych Konkursem.  

3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikacje wizerunku. Dane osobowe 

uczestników konkursu będą przetwarzane w związku z umieszczeniem wizerunku na 

stronie www.shpgrybow.pl, prasie, innych portalach społecznościowych (facebook, youtube, 

itp.) w ramach promocji Spółdzielni (zgodnie z art.4(11) Ogólnego Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego I Rady  UE). Dane nie będą przekazywane innym podmiotom w 

celach innych niż dotyczących działalności Spółdzielni - szczególnie w celach 

marketingowych podmiotów trzecich.  

4. Organizator nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych nieczytelnie lub w sposób  

niepełny oraz Kuponów niepodpisanych.  

 V.  Zasady Konkursu  

1. W chwili przystąpienia do udziału w Konkursie Uczestnik otrzymuje bezimienny  

Kupon konkursowy. Kupon jest własnością Organizatora, może się nim posługiwać  

każdy Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona.  

2. Za każdorazowy zakup towarów spożywczych i nieżywnościowych, (z wyłączeniem  

alkoholu i napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych) na kwotę, co najmniej  

69 złotych brutto w ściśle określonych przez Organizatora sklepach objętych  

Konkursem Uczestnik otrzymuje w momencie zapłacenia za zakupy 1 kupon  

konkursowy.  

3. Kwoty z różnych dowodów zakupu nie łączą się. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał  

jednorazowego zakupu za wielokrotność kwoty 69,00zł brutto, wówczas przysługuje  

mu prawo do otrzymania odpowiedniej liczby Kuponów.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania - dokończenie zdania,  

znajdującego się na kuponie konkursowym - autorzy najciekawszych odpowiedzi  

otrzymają nagrody; zdeponowanie wypełnionego kuponu konkursowego w  

wyznaczonym przez Organizatora i specjalnie oznakowanym pojemniku - urnie  

konkursowej.  

5. Uczestnik konkursu akceptując regulamin w kuponie konkursowym automatycznie  

przenosi prawa majątkowe do treści hasła złożonych życzeń z okazji urodzin  

spółdzielni na wszystkich polach eksploatacji - wymienionych wart.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.  

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora 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.  

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

określonych w niniejszym regulaminie.  

  



8. Przebiegiem Konkursu kieruje Komisja Konkursowa (Jury) powołana przez  

Organizatora, która rozstrzyga także wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu,  

postanowień Regulaminu lub ich interpretacji.  

9. Skład Komisji Konkursowej określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego  

Regulaminu.  

10. Komisja konkursowa składa się z kierownictwa oraz pracowników Organizatora. 

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

przyjętych przez siebie kryteriów. 

 

VI.  Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane tym uczestnikom Konkursu, którzy spełnili  

wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz wykonali zadanie, znajdujące się na  

kuponie konkursowym.  

2. Oficjalne ogłoszenie zwycięzców nastąpi PODCZAS OBCHODÓW „JESIENI GRYBOWSKIEJ”.  

Obecność podczas rozwiązania Konkursu nie jest obowiązkowa. Jedna osoba może  

zdobyć tylko jedną nagrodę. Zdobywcy głównych nagród zostaną poinformowani  

telefonicznie; lista pozostałych nagrodzonych będzie dostępna na www.shpgrybow.pl  

oraz zostanie wywieszona w sklepach Organizatora.  

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

4. Organizator nie udziela gwarancji na nagrody.  

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

6. Nagrody należy odebrać osobiście do dnia 30.09.2022. w godzinach otwarcia biura  

Spółdzielni Handlowo- Produkcyjnej "Składnica" w Grybowie ul. Rynek l, 33-330  

Grybów za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość.  

7. W razie nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. V1.2. Zwycięzca traci  

prawo do nagrody. 

8. Za prawidłowe rozdysponowanie nagród odpowiada Organizator pod nadzorem  

Komisji Konkursowej (Jury). 

  

    VII.      Rozwiązanie konkursu 

1. Konkurs obowiązuje przez czas określony, tj. od 01.08.2022-03.09.2022r. 

2. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 03 września 2022 r. W dniu 5 września Komisja 

Konkursowa zbiera wszystkie urny konkursowe i zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

wybiera autorów najciekawszych odpowiedzi.  

 VIII.  Komunikacja z uczestnikami  

1. Organizator udziela wszelkich informacji, dotyczących funkcjonowania Konkursu na  

prośbę Uczestników. 

2. Uczestnicy mogą zwrócić się z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do personelu  

sklepów objętych Konkursem. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości  

bezzwłocznie przez personel sklepów. Uczestnik może również zgłosić pytania lub  

http://www.shpgrybow.pl/


zastrzeżenia związane z Konkursem na numer telefonu 18/4450251. 

 

 IX.  Reklamacje 

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy składać na piśmie w  

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

otwarcia biura Spółdzielni ul. Rynek 1 w Grybowie. Reklamacje rozpatrywane będą w  

ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Komisję Konkursową.  

 x.  Postanowienia przejściowe i końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach  

warunków i zasad Konkursu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani z  

odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych w sklepach objętych  

Konkursem.  

 


