
REGULAMIN SPRZEDAŻY Z UPOMINKAMI

1. Zarząd „Społem”  Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Leżajsku organizuje
w okresie od 28.08.2017  r. do 31.12.2017 r. sprzedaż premiowaną z upominkami
rzeczowymi wydawanymi w drodze losowania i konkursu pytań.

2. Uprawnionymi do udziału w losowaniu upominków będą klienci - osoby fizyczne
(z wyłączeniem pracowników Spółdzielni) pełnoletni w dniu zakupu, którzy:

a) w podanym okresie od 28.08.2017 r. do 31.12.2017 r. zakupią w dowolnej placówce handlu
detalicznego Spółdzielni jednorazowo towar za ponad 30 złotych,
b) opiszą czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym adresem* paragon potwierdzający
zakup i wrzucą go do oznakowanej skrzynki w terminie określonym w pkt 1.

3. Klient może złożyć nieograniczoną liczbę paragonów w dowolnych skrzynkach, przy
czym każdy paragon może być losowany tylko raz.

4. Oznakowane skrzynki ustawione będą w widocznym miejscu w następujących
placówkach Spółdzielni: 

- Sklep nr 15, ul. Klasztorna 1,  
- Supersam 2, ul. Rzeszowska 25, 
- Sklep nr 12, ul. Mickiewicza 57, 
- SDH „Jedynak”, ul. Rynek 17, 
- Sklep nr 21, ul. Jarosławska 3, 
- Supermarket, ul. Mickiewicza 66, 
- Sklep nr 10, ul. Sanowa 28,
- Sklep nr 24, ul. Klasztorna 2.

5. Po zakończeniu sprzedaży promocyjnej powołana przez Zarząd Spółdzielni Komisja
przewiezie skrzynki z paragonami do siedziby Spółdzielni przy ul. Targowej 6,
a następnie w dniu 09.01.2018 r. otworzy skrzynki z paragonami i przeprowadzi
publiczne losowanie osób otrzymujących upominki spośród spełniających warunki
określone w pkt 2. Losowanie odbędzie się w świetlicy siedziby Spółdzielni w dniu
09.01.2018 r. o godz. 10.00.

6. Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę spośród wszystkich nagród.
W przypadku wylosowania paragonu z nazwiskiem uczestnika po raz kolejny, dokonuje
się ponownego losowania tej samej nagrody. 

7. Ogłoszenie listy  osób otrzymujących upominki, poprzez wywieszenie list
w placówkach handlowych Spółdzielni, w których wystawione były skrzynki na
paragony, nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac komisji. Wylosowane osoby nie
będą dodatkowo zawiadamiane.

8. Po odbiór upominków wylosowani klienci winni zgłaszać się osobiście do siedziby
Spółdzielni przy ul. Targowej 6 w Leżajsku (dział Obrotu Towarowego) do dnia
31.01.2018 r. w godz. od 8.00 do 14.30, pod rygorem odmowy wydania upominków po
tym terminie i ich przepadku na rzecz Spółdzielni.

9. Warunkiem otrzymania wylosowanego upominku  będzie udzielenie poprawnej
odpowiedzi na jedno pytanie dotyczące „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Leżajsku.

10. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Podatek
dochodowy od wygranych w sprzedaży premiowanej pokrywa Spółdzielnia. 

*Udział w sprzedaży z upominkami oznacza wyrażenie zgody na publikację danych osobowych laureatów sprzedaży premiowanej. Jednocześnie
Spółdzielnia oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane ani wykorzystywane do innych celów. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny. Uczestnikowi promocji przysługuje prawo do wglądu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania i kontroli zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).


