
 

REGULAMIN KONKURSU „Niezapomniany weekend” 
 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Organizatorem Konkursu „Niezapomniany weekend” (Konkurs) jest 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Śremie,      ul. 

Powstańców Wielkopolskich 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

w Poznaniu pod numerem KRS 0000047204, NIP 7850002354, REGON 

0001053033, zwana w dalszej części Organizatorem. 

1.2. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 lutego 2019 r. i trwać będzie do 09 marca 

2019 r. (czas trwania Konkursu). 

1.3. Konkurs prowadzony będzie w Galerii Polonia, 63-100 Śrem,           al. 

Solidarności 2. 

1.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, 

która posiada pełną zdolność do czynności prawnych                      i zamieszkuje 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.6. Konkurs nie jest grą hazardową, której wynik zależy od przypadku        w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

1.7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE0000000000 L 119 z 2016 

r., str. 1-88), zwane dalej RODO oraz na nieodpłatne przeniesienie praw 

autorskich majątkowych. 

1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy „Społem” PSS oraz 

osoby zatrudnione w punktach usługowo-handlowych znajdujących się na 

terenie Galerii Polonia, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin 

rozumie się: rodziców, małżonków, rodziców małżonków, dzieci         i osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

2.1. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie jego 

trwania dokonają zakupu towaru lub usługi w dowolnym punkcie 

znajdującym się na terenie Galerii Polonia (63-100 Śrem, al. Solidarności 2) 

za min. 50 zł - zachowując paragon lub inny dowód zakupu, a ponadto 

prawidłowo wypełnią kupon konkursowy. 

2.2. Prawidłowo wypełniony kupon konkursowy zawierać powinien: dane 



uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu); podpis uczestnika, pieczątkę 

punktu, w którym dokonano zakupu oraz dokończenie zdania (będącego 

zadaniem konkursowym). „Lubię robić zakupy w Galerii Polonia, 

ponieważ.......”. 

2.3. W Konkursie nie będą brały udziału wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, 

treści obsceniczne, rasistowskie, lub inne treści naruszające powszechnie 

uznane normy społeczne. 

2.4. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę 

kuponów konkursowych, przy czym jeden kupon uprawnia do jednego 

zgłoszenia konkursowego. 

2.5. Zgłoszenie konkursowe uznane jest za ważne wyłącznie jeżeli: kupon 

konkursowy jest autentyczny, czytelny, niezniszczony, został wrzucony do 

urny umiejscowionej na parterze Galerii Polonia przy stoisku Ragra Candle 

(Wypełnij dom zapachem). 

2.6. Rozwiązanie zadania konkursowego powinno być wynikiem osobistej 

twórczości Uczestnika. 

 

3. Nagroda 

 

3.1. Nagrodami  w Konkursie są: 

 

◦ nagroda za I miejsce – weekend w Skorzęcinie (dla 4 osób) 

◦ nagroda za II, III oraz IV miejsce –  Voucher na kwotę 100 zł do  

Restauracji „Kamienica” znajdującej się w Śremie ul. Kościuszki 11. 

 

3.2. W przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego, spoczywa on na 

Organizatorze. 

3.3. Zwycięzca zobowiązany jest podpisać dokument potwierdzający 

odebranie nagrody. 

3.4. Wyłonionym przez Komisję Konkursową Zwycięzcom nie przysługuje 

prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagrody, do wymiany 

nagrody na inną  lub do otrzymania w zamian ekwiwalentu pieniężnego. 

3.5. Nagrodą główną jest weekendowy pobyt (dwie doby) w Ośrodku 

Wypoczynkowym Laguna w Skorzęcinie, w apartamencie 2 pokojowym (dla 

max. 4 osób). Wygraną należy wykorzystać w terminie 10.05-14.06. 2019 r., 

dokładny termin pobytu zostanie uzgodniony ze  Zwycięzcą. 

3.6. Voucher należy zrealizować w Restauracji „Kamienica” w ciągu 3 

miesięcy od otrzymania nagrody. Należy go wykorzystać jednorazowo, bez 

możliwości podziału. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje 

prawo otrzymania reszty, gdy wartość złożonego zamówienia będzie niższa 

niż wartość Vouchera. Jeśli wartość rachunku będzie wyższa niż wartość 

Vouchera, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę. 

 

 

 



4. Zasady przyznania nagrody 

 

4.1 .   W celu wyłonienia Zwycięzcy Organizator powoła Komisję Konkursową. 

4.2 .      W pierwszej kolejności Komisja sprawdzi wymogi formalne w zakresie 

prawidłowości zgłoszeń konkursowych, a w drugiej oceni zadanie 

konkursowe. Zwycięzcą zostanie osoba, która dokończy zadnie w sposób 

najciekawszy pod względem oryginalności i unikatowości wypowiedzi. 

4.3 .       Komisja sporządzi protokół zawierający wyniki Konkursu – protokół 

będzie dostępny w siedzibie Organizatora. 

4.4 .     Wyłonienie Zwycięzców  nastąpi do dnia 12 marca 2019 r. 

 

5. Powiadomienie o wygranej 

 

5.1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie 

dnia 13 marca 2019 r., Organizator podejmie trzy próby kontaktu  z 

Uczestnikiem (o różnych porach dnia). W przypadku braku możliwości 

kontaktu Zwycięzca traci prawo do nagrody, a Komisja wybierze kolejnego 

Zwycięzcę. 

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 

błędnych danych osobowych oraz za zmianę tych danych przed ogłoszeniem 

wyników i nie powiadomienie o tym Organizatora, co             w konsekwencji 

uniemożliwiło kontakt ze Zwycięzcą. 

5.3. Podczas kontaktu telefonicznego ze strony Organizatora ustalony zostanie 

termin oraz sposób odebrania nagrody. 

 

6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 

6.1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie   w 

formie pisemnej, listem poleconym na adres 63-100 Śrem                       ul. 

Powstańców Wielkopolskich 7, z dopiskiem „Reklamacja”, do dnia           30 

kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Uczestnika takie jak: 

imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również dokładny opis     i 

powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator 

zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w 

terminie 7 dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika 

braków, uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez 

rozpoznania. 

6.3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty 

otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie 

rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny, 

listem poleconym. 

6.4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

7. Dane osobowe 



 

7.1. Administratorem danych osobowych uczestników jest „Społem” 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Śremie. 

7.2. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane w 

celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, 

wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 

7.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej 

„RODO”). 

7.4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane 

przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań administratora danych osobowych związanych                   z organizacją, 

przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu. 

7.5. Dane osobowe osób, o których wyżej mowa, nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego,  organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, ani 

podmiotom trzecim. 

7.6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych       i ich 

sprostowania, usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia 

przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach 

określonych w RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się           w 

oparciu o zgodę Uczestnika, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody       w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7.7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

7.8. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z 

warunkami określonymi w aktualnych przepisach o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje 

także publikację imion, nazwisk oraz miejscowości zamieszkania 

Zwycięzców. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Postanowienia końcowe 

 



8.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie: 

www.sremspolem.org.pl 

8.2. Przekazywanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, 

ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania nagród oraz 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

8.3. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich 

danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

8.4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

8.5. Wszelkie spory mogące  wyniknąć w związku z przeprowadzaniem 

Konkursu będą rozstrzygane  przez Sąd właściwy dla Organizatora. 

 

8.6. Zwycięzca Konkursu nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na 

Organizatora Konkursu prawa majątkowe związane z : 

- umieszczaniem zadania konkursowego w sieci Internetowej; 

- utrwaleniem, wykorzystaniem i powielaniem pracy zgodnie z ustawą        z dnia 04 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz.83, tekst 

jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U nr 90, poz.631). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


