
Regulamin akcji promocyjnej dla Klientów Pawilonu 72 w Jaworznie " Rozpocznij rok szkolny z 

Pawilonem 72" 

 

                                                                                     §1 

                                                                   Postanowienia ogólne 

 

1.    Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Rozpocznij rok szkolny z Pawilonem 72" zwanej 

dalej („Akcją”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" Al. Tysiąclecia 2-14 43-603 Jaworzno NIP 632-

000-01-11, zwana "Organizatorem" 

2.    Regulamin określa zasady przeprowadzania Akcji, zasady uczestnictwa, rodzaje nagród oraz 

sposób przekazania nagród. 

3.    Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora  

4.    Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani związana z 

serwisem Facebook.com, ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook.com nie 

ponosi odpowiedzialności za Akcję. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje związane z 

Akcją powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora. 

5.    Akcja odbywa się w dniach 21.08.2019 r. do 24.08.2019 r., w godzinach 11-18. 

6.    Uczestnik biorąc udział w Akcji, udziela  na rzecz Organizatorów bezterminowej i nieodpłatnej 

zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie i publikację swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie 

trwania Akcji.  

 

                                                                                   §2 

                                                      Warunki uczestnictwa i przebieg Akcji 

 

1.    Przystąpienie do Akcji oznacza, że uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi  

w Regulaminie i akceptuje je. 

2.    W Akcji może wziąć udział: każda osoba fizyczna, przebywająca lub zamieszkała na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  

3.    W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz  pracownicy punktów handlowych i 

usługowych znajdujących się na terenie Pawilonu 72 oraz innych podmiotów biorących bezpośredni 

udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego 

Pawilonu 72. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się 

czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta 

współpraca jest wykonywana.  

 

                                                                                       §3 

                                                                            Przebieg Akcji 

1.    Od 21 sierpnia do 24 września 2019 r., tj. w czasie trwania akcji " Rozpocznij rok szkolny z 

Pawilonem 72",  osoby które wydadzą na zakupy w Pawilonie 72 kwotę co najmniej 100 zł będą  

miały możliwość uzyskania nagrody rzeczowej (plecak z logiem SM "Górnik"), pod warunkiem ich 

dostępności i po spełnieniu postanowień Regulaminu.  

2.    Osoba biorąca udział w Akcji jest  zobowiązana do zatrzymania wszystkich paragonów 

dokumentujących zakupy dokonane w Pawilonie 72 w okresie trwania konkursu. 

 

 



 

                                                                                     §4 

                                                                     Nagrody i ich odbiór  

 

1.    Nagrodą rzeczową w Akcji " Rozpocznij rok szkolny z Pawilonem 72" jest plecak z zamieszczonym 

logo Organizatora Akcji (zwany, jako nagroda lub plecak). 

2.    Wartość nagrody jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 

21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 200 ze zm.). 

3.    Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny. 

4.    Przeniesienie prawa własności do nagrody może być dokonane wyłącznie na rzecz zdobywcy 

nagrody. Uprawnienie do żądania przeniesienia własności nagrody nie może być przeniesione na 

osobę trzecią. 

5.    Po upływie terminu przeprowadzenia Akcji, Uczestnik traci prawo do odbioru Nagrody, zaś 

wszelkie roszczenia z tego tytułu wygasają. 

6.    Aby otrzymać Nagrodę każdy Uczestnik Akcji zobowiązany jest do: 

a.    dokonania zakupów w Pawilonie 72 w okresie trwania Akcji na kwotę min. 100 zł, z konkursu 

wyłączone są zakupy zrobione na kiermaszu 

b.    przedstawienia paragonów na w/w kwotę hostessie w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym 

na terenie Pawilonu 72 w terminie przeprowadzania Akcji. Oryginały paragonów zakupowych zostaną 

ostemplowane i zwrócone uczestnikowi Akcji. 

7. Jeden uczestnik Akcji może otrzymać maksymalnie 1 nagrodę niezależnie od kwoty na paragonie. 

8. Ilość nagród w Akcji jest ograniczona. 

10. Uczestnik Akcji będzie kwitował odbiór Nagrody. 

 

                                                                                       §5 

                                                                   Postanowienia końcowe 

 

1.    Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 

2009r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2018 r., poz.  165 z późn. zm.).  

2.    Ilość plecaków w ciągu każdego dnia trwania Akcji jest ograniczona, a ich wydawanie następować 

będzie do wyczerpania zapasów w kolejności zgłoszeń. Organizator przeznacza na każdy dzień 

prowadzonej Akcji, tj. w dniach od 21 sierpnia do 24 sierpnia 2019 r. po 12 szt. nagród dziennie.  

Jeżeli w danym dniu nie zostaną wydane wszystkie nagrody to przechodzą one do puli nagród w 

następnym dniu. 

3.    Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 KC 

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Akcji.  

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu Akcji z 

ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania, skrócenia lub 

przedłużenia Akcji.  

6.    Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

7.    Wszelkie opisy Akcji wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych Akcji mają 

wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie Regulamin w całej swojej 



treści. 

9.    Organizator ani inne podmioty współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy  

i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź 

nieprawidłowości. 

10.    Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 

11.    We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych regulaminem mają 

zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

12.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą 

rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

13.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r. 


