
Regulamin konkursu dla uczestników Programu Lojalnościowego „Społem znaczy Razem”. 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1 

Regulamin określa warunki Konkursu dla uczestników Programu Lojalnościowego.   

Organizatorem konkursu jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców  

w Ozorkowie, ul. Średnia 6. 

 

§2 

Konkurs dedykowany jest uczestnikom Programu Lojalnościowego „Społem znaczy 

Razem”. 

W konkursie nie mogą brać udziału : 

- osoby niepełnoletnie, 

- pracownicy „Społem” PSS w Ozorkowie, 

- osoby prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące zaopatrzenia w towary na jej 

rzecz (sklepy, gastronomia). 

 

§3 

Przystępując do Programu Lojalnościowego „Społem znaczy Razem” uczestnik ma prawo 

do oferowanych korzyści, tym samym bierze udział w niniejszym konkursie. Wyrażenie 

zgody na uczestnictwo w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, w 

tym na podanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych oraz informacji o 

otrzymaniu prawa do nagrody nastąpiło wraz z przystąpieniem do Programu 

Lojalnościowego. 

 

§4 

Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników programu lojalnościowego, 

mogą być przez niego przetwarzane w celu: 

- realizacji konkursu, 

- wyłonienia zwycięzców, 

- publikacji listy nagrodzonych, 

- wręczenia nagród. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia udział  

w konkursie. 

 

§5 

Regulamin konkursu jest do wglądu w sieci sklepów „Społem” oraz na stronie 

Organizatora www.ozorkow.spolem.org.pl w zakładce Program Lojalnościowy. 

 

§6 

Uczestnik konkursu może być laureatem tylko jednej nagrody. 

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


§7 

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana 

przez Zarząd „Społem” PSS w Ozorkowie. 

 

 

II. Zasady Konkursu 

 

§8 

1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie uczestnik  Programu Lojalnościowego 

„Społem znaczy Razem”. 

2. Konkurs obejmuje zakupy w sieci sklepów PSS „Społem” w Ozorkowie odnotowanych 

na karcie w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

3. Organizator ufundował 100 nagród rzeczowych z grupy artykułów gospodarstwa 

domowego dla 100 uczestników Programu Lojalnościowego, którzy do dnia  

31.12.2018 r. dokonają najwyżej punktowanych zakupów przy użyciu karty Programu 

Lojalnościowego. 

4. Wartość nagrody jest stopniowalna i uzależniona od wartości dokonanych zakupów 

przeliczonych na punkty i odnotowanych na karcie Uczestnika Programu. 

5. Nagrody są dodatkowym prezentem i nie mają związku z wydanymi lub przysługującymi 

bonami towarowymi. 

 

§9 

1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa w dniu 16.01.2019 r. 

O przyznanej nagrodzie zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną, sms, 

mailowo lub listownie w terminie 4 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 

Ponadto lista laureatów zostanie wywieszona w sklepach PSS „Społem” i zamieszczona 

na stronie internetowej www.ozorkow.spolem.org.pl w zakładce Program 

Lojalnościowy. 

2. Ostateczny termin odbioru nagród upływa 20.02.2019 r. 

3. Jeżeli pomimo zawiadomienia laureat nie dokona odbioru nagrody w wyżej określonym 

terminie traci do niej prawo. 

4. Nie odebrana nagroda przechodzi na własność Organizatora, a zwycięzcy nie 

przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 

 

§10 

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego 

rodzaju ani prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród. 

 

§11 

1. Wszelkie reklamacje winny być składane pisemnie do siedziby Organizatora w terminie 

do dnia 04.02.2019 r. 

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


2. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa, sporządzając na tę okoliczność protokół. 

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie w 

terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

4. Decyzje Komisji w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

5. Dostępne telefony w celu uzyskania informacji: 42 277 00 18. 

 

 

III. Wykaz nagród: 

 

§12 

Nagrodami w konkursie są artykuły gospodarstwa domowego, między innymi: 

- telewizor, 

- kuchenki mikrofalowe, 

- ekspres do kawy, 

- odkurzacze, 

- ciśnieniowe myjki do okien, 

- mopy, 

- suszarki do bielizny, 

- deski do prasowania, 

- żelazka, 

- czajniki elektryczne, 

- blendery, 

- miksery elektryczne, 

- tostery, 

- suszarki do włosów, 

- elektryczne szczotki do włosów, 

- maszynki elektryczne do strzyżenia włosów, 

- ciśnieniomierze, 

- zestawy garnków, 

- patelnie, 

- czajniki, 

- zestawy kawowe, 

- zestawy obiadowe, 

- naczynia żaroodporne, 

- sztućce, 

- komplety do napojów, 

- zestawy noży, 

- brytfanny, 

- dzbanki filtrujące wodę. 

   Zarząd Spółdzielni 

/Agnieszka Derlecka/ 


