
REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO 
POSTANOWIENIA OGÓLNE		

1. Konkurs promocyjny jest prowadzony pod nazwą „Konkurs paragonowy”.	
2. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Socjalna „Zmysły”, ul. Gołębia 1, 63-200 Jarocin wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000625396,  
NIP: 617 220 93 73 (zwana dalej: „Organizatorem”).  

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Kawiarni Filmowej. 
4. Celem Konkursu jest zwiększenie frekwencji klientów Kawiarni Filmowej, promocja, wzrost sprzedaży 

towarów i usług. 
5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, dokonująca zakupu na terenie 

Kawiarni Filmowej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, która spełnia warunki 
Regulaminu.	W Konkursie nie mogą uczestniczyć: członkowie Komisji Loterii, Organizator i jego pracownicy, 
pracownicy administracji, właściciele. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej  
(np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 	

6. Konkurs zaczyna się w dniu 09.11.2017 roku, a kończy w dniu 03.12.2017 roku.	
7. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w Kawiarni Filmowej (z wyłączeniem 

biletów do kina).	
8. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Konkursie prowadzona będzie w terminie  

od dnia 09.11.2017 roku do dnia 03.12.2017 roku w godzinach otwarcia Kawiarni Filmowej  
Zakup towarów i usług objętych Konkursem przed lub po w/w terminie nie uprawnia do wzięcia udziału  

w Konkursie. 
	

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 
	

 9. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba wskazana w pkt. 5 Regulaminu, która spełni łącznie następujące 
warunki („Uczestnik”): a) dokona jednorazowej (na jednym dowodzie zakupu) transakcji zakupu towarów/usług 

za kwotę nie mniejszą niż 20,00 zł brutto („Zakup Promocyjny”) w terminie od dnia 09.11.2017 roku do dnia 
03.12.2017 roku w Kawiarni Filmowej w godzinach otwarcia, b) poda powód dlaczego to on/ona powinna 

otrzymać nagrodę  i na który koncert c) wpisze czytelnie nr telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem 	
10. Na kuponie konkursowym pobranym przy kasie:  

a) jednoznacznie wskaże, który koncert go/ją interesuje 
b) poda powód dlaczego on/ona powinna otrzymać nagrodę  
c) wpisze czytelnie swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu 

d) trwale przymocuje do kuponu paragon fiskalny dokumentujący dokonanie Zakupu Promocyjnego 
(„Dowód Zakupu”) 	

11.	W Konkursie nie biorą udziału i nie uprawniają do otrzymania nagrody odpowiedzi umieszczone  
na Dowodach Zakupu, które nie spełniają warunków określonych w pkt. 10a Regulaminu. 	

12. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie posiadanego Dowodu Udziału w Konkursie w puli  
w terminie od dnia 09.11.2017 roku do dnia 03.12.2017 roku w godzinach: od 10:00 do 22:00 od 

poniedziałku do czwartku, od 10:00 do 23:00 w piątki oraz soboty, od 10:00 do 21:00 w niedzielę. 
	

	NAGRODY  
	

13. W Loterii przewidziane zostały następujące nagrody o łącznej wartości 636,00 zł brutto:  
a) 2x bilet na koncert Grubson 26.11.2017 r. 

b) 2x bilet na koncert Paweł Domagała 01.12.2017 r. 
c) 2x bilet na koncert HEY 02.12.2017 r. 

d) 2x bilet na koncert BRODKA 06.12.2017 r. 
14. Łączna wartość puli nagród wynosi 636,00 zł brutto.	

	



  
 

SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD W KONKURSIE  
	

15. Wybieranie najciekawszych odpowiedzi odbywać się będzie 2 dni przed danym wydarzeniem,  
tj. 24.11.2017 r., 29.11.2017 r.,  30.11.2017r. oraz 4.12.2017 r.  

16. Wybieranie Nagród odbędzie się w następujący sposób: dla każdej z 4 nagród zostanie wybrany 
jeden paragon z okresu od dnia 09.11.2017 roku do dnia 03.12.2017 roku. Dany paragon może być 

wybrany jeden raz.  
17. Wybieranie paragonów zostanie przeprowadzone przez członków Komisji Loterii  

Wybrane nr telefonów zostaną wpisane na listę wyników konkursu. Lista wyników konkursu zawierać 
będzie dane osobowe oraz rodzaj nagrody. Nagroda przyznana zostanie Uczestnikowi, który  

w terminie 2 dni roboczych zgłosi się po jej odbiór.  
18. Nagrody, które nie zostaną rozdysponowane do 

 a) na koncert Grubson 26.11.2017 r. 
b) na koncert Paweł Domagała 01.12.2017 r. 

c) na koncert HEY 02.12.2017 r. 
d) na koncert BRODKA 06.12.2017 r. każdorazowo do godziny 15:00 zostaną rozdysponowane przez 

Organizatora. 
14. Łączna wartość puli nagród wynosi 636,00 zł brutto.  

19. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyznania nagrody w formie wydruku. Na wydruku wskazana zostanie: 
przyznana nagroda, data i godzina	

	
WYDANIE NAGRÓD  

	
20. Podstawą wydawania nagrody jest okazanie dowodu tożsamości. Nagrody w Konkursie zostaną wydane za 

pisemnym potwierdzeniem ich odbioru.  
21. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do 

otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).  
22. Nie odebranie nagród w terminach określonych w Regulaminie jest równoznaczne z rezygnacją 

 z nagrody. Nagroda nieodebrana pozostaje własnością Organizatora. 	

	
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA KONKURSU PROMOCYJNEGO  

	
23. Organizator powoła Komisję Konkursu („Komisja”) działającą na podstawie regulaminu Komisji wydanego 

przez Organizatora, która będzie czuwać nad prawidłowością urządzenia Konkursu.   
24. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora, ul. Gołębia 1  63-200 Jarocin 	

	
	

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

25. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 	
26. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.	Uczestnik 

zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.	
 31. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu związanym z 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu  przetwarzane są przez 
Administratora danych na zasadach wskazanych w regulaminie Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 



sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest 
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik 

Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.	

	


