
REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 
świąteczny Społem PSS Stalowa Wola

2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 
2009r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

3. Organizatorem Konkursu jest Firma SPOŁEM"POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA 
SPOŻYWCÓW W STALOWEJ WOLI, ul. Romana Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, 

NIP:8650003757 (dalej: „Organizator”)
4. Fundatorem nagród w Konkursie jest „ORGANIZATOR”]

5. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.).
6. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, współorganizowany lub zarządzany przez serwis 

Facebook. Informacje i teksty udostępniane przez Uczestników Konkursu przekazywane są 
Organizatorowi.

7. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu ani też 
ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie.

§2 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Fan Page – Oficjalny profil publiczny firmy na portalu Facebook.com
2. Post konkursowy – wpis, który zawiera grafikę konkursową i ogólne zasady niniejszego 

konkursu, znajdujący się na Fan Page’u Organizatora
3. Lubię to – przycisk znajdujący się pod postem

4. Udostępnienie publiczne– przycisk „Udostępnij” znajduje się pod postem, przy jego użyciu post 
zostaje udostępniony na tablicy profilu użytkownika. Po zaznaczeniu ikony „Publiczne” 

udostępniony post jest widoczny dla wszystkich 
użytkowników.

5. Komentarz – treść, umieszczana pod postem.
6. Uczestnik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com.

8. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin.
9. Zgłoszenie konkursowe – wstawienie w komentarzu własnego przepisu na oryginalne danie 

świąteczne skomponowane z produktów, które znajdują się w Promocji Gazetkowej Społem PSS 
Stalowa Wola, obowiązującej od 08-28.12.2014, znajdującej się pod adresem -> http://spolem-

pss.pl/promocje/ i wstawienie własnego zdjęcia tego dania
10. Komisja – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
2. W Konkursie może wziąć dowolna ilość osób

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria
- pełnoletnia osoba fizyczna

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada profil w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z regulaminem serwisu 

Facebook (dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu Uczestnika muszą być prawdziwe i zgodne z 
rzeczywistością, a zwłaszcza zawierać dane osobowe 

jak: imię i nazwisko Uczestnika,
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-zapozna się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje go poprzez wzięcie udziału w konkursie

§4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 11-12-2014r i potrwa do 18-12-2014r. (włącznie)
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Zadaniem w Konkursie jest:
- polubienie Fan Page’a https://www.facebook.com/SpolemPSS

- polubienie i udostępnienie publiczne postu konkursowego
- wstawienie w komentarzu własnego przepisu na oryginalne danie świąteczne skomponowane z 
produktów, które znajdują się w Promocji Gazetkowej Społem PSS Stalowa Wola, obowiązującej 

od 08-28.12.2014, znajdującej się pod adresem -> http://spolem-pss.pl/promocje/ i wstawienie 
własnego zdjęcia tego dania

4. Organizator nagrodzi 3 osoby, które spełnią wszystkie warunki Konkursu, i które według 
Komisji przedstawią najciekawsze propozycje.

5. 1 osoba otrzyma nagrodę za pierwsze miejsce tj. bon zakupowy o wartości 200 zł do 
wykorzystania w dowolnym sklepie spożywczym Społem PSS w Stalowej Woli do dnia 

31.12.2014r.;
1 osoba otrzyma nagrodę za drugie miejsce tj. bon zakupowy o wartości 150 zł do wykorzystania w 

dowolnym sklepie spożywczym Społem PSS w Stalowej Woli do dnia 31.12.2014r.;
1 osoba otrzyma nagrodę za trzecie miejsce tj. bon zakupowy o wartości 100 zł do wykorzystania w 

dowolnym sklepie spożywczym Społem PSS w Stalowej Woli do dnia 31.12.2014r.;
Wszystkie nagrodzone osoby, zostaną wyłonione przez Organizatora.

6. Do zadań Komisji należy w szczególności sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia 
wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie i wyłonienie zwycięzców Konkursu.

7. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
8. W konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie rodziny Organizatora ani osoby przez niego 

zatrudnione.

§5 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodami w konkursie będą: bony zakupowe o wartości 200 zł, 150 zł i 100 zł do 
wykorzystania w dowolnym sklepie spożywczym Społem PSS w Stalowej Woli do 

dnia 31.12.2014r.
2. Kupony można wykorzystać jednorazowo

3.  Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inną nagrodę, ani wymianie na równowartość 
pieniężną.

4. Zwycięzca zostanie ogłoszony w poście na Fan Page’u Społem PSS Stalowa Wola w terminie do 
4 dni po jego zakończeniu.

5. Informacje o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazane zwycięzcy 
za pomocą wiadomości prywatnej na Fan Page’u.
6. Nagroda będzie tylko do odbioru osobistego.

7. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do 
nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną 

formę rekompensaty.

§6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z 

udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, 
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sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, 
społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie:
http://spolem-pss.pl/aktualnosci/konkursy/

2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

obowiązujące na terytorium przeprowadzania konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym 
poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na Fan Page’u i stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu.


