
Regulamin konkursu „Zgarnij bony na kolejne zakupy” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Zgarnij bony   

na kolejne zakupy” 

2. Organizatorem konkursu jest „Spiżarnia Smakosza Natural Sweet Good Sp. k. Sp. z o.o. 

z siedzibą w Żurominie, ul. Wyzwolenia 40, zwana dalej Organizatorem. 

 

§2 

Czas trwania i miejsce konkursu 

1. Konkurs prowadzony będzie w dniach od 16.11-01.12.2017 w sklepie „SPIŻARNIA 

SMAKOSZA” w Żurominie ul. Wyzwolenia 40 

2. Rozstrzygnięcie konkursu następować będzie w dniu 2.12.2017 o godzinie 12.00 

§3 

Zasady konkursu 

1. Konkurs organizowany jest dla Klientów delikatesów Spiżarni Smakosza , przy ul. 

Wyzwolenia 40 którzy: 

- w dniach 16.11-01.12.2017 r. dokonają zakupów na kwotę min. 50 zł na jednym 

rachunku.   

- odpowiedzą na pytanie konkursowe zamieszczone na kuponie konkursowym, który 

klient otrzyma od Pani Ekspedientki informację gdzie jest miejsce aby wypełnić kupon 

konkursowy.  

- wrzucą wypełniony kupon wraz z paragonem do urny, która znajduję się w sklepie. 

2. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która prawidłowo 

wypełni kupon konkursowy (odpowie na pytanie konkursowe, poda imię i nazwisko, nr 

telefonu), zrobi zakupy za minimum 50zł . 

3. Zadaniem konkursowym jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie 

umieszczone na kuponie. 

4. Laureaci będą wyłaniani w dniu 02.12.2017 od godziny 12:00 spośród uczestników 

konkursu, którzy przekażą do punktu informacyjnego kupony z prawidłową 

odpowiedzią w dniach od 16.11-01.12.2017  

5. W konkursie wygrywa łącznie 30osób. Jeśli w dniu rozstrzygnięcia nie będzie laureata 

konkursu będziemy informować tego samego dnia telefonicznie.  

6.    Laureaci konkursu o tym samym imieniu i nazwisku mogą wygrać nagrodę tylko 

jednokrotnie.  

 

 
§4 

Postanowienia końcowe 

1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. 

Przez członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, 

przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka. 

 

2. Przystąpienie do konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 



3. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich 

poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego 

wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie Laureatów.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych osób, niezwiązanych z 

organizacją Konkursu. 

6. Ewentualne spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo 

sądy powszechne. 

7. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem laureata do wartości 

nagrody, do której laureat jest uprawniony. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na 

www.spizarniasmakow.com „Zgarnij bony na kolejne zakupy” Żuromin ul. 

Wyzwolenia 40. 

 


