Regulamin konkursu PSS Społem Białystok
„ Zegar Nagród”
1. Nazwa Konkursu:
Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Zegar nagród”, zwany jest dalej Konkursem.
2. Organizator Konkursu:
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” z siedzibą w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, zwana dalej Organizatorem.
3. Cel konkursu:
Konkurs ma charakter twórczy. Konkurs jest organizowany w celu promocji marki, produktów
i sklepów Organizatora.
4. Miejsce organizacji Konkursu
Konkurs zostanie zorganizowany na terenie całej Polski, na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/SpolemBialystok/
5. Czas trwania Konkursu, czas przyjmowania zgłoszeń w Konkursie:
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od: 21.05.2018 r. do 27.05.2018 r.
6. Uczestnicy Konkursu:
a) Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, które posiadają konta (konta nie mogą być fikcyjne)
w serwisie Facebook.
b) W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, członkowie Komisji Konkursowej,
zwanej dalej Komisją, pracownicy (bez względu na podstawę zatrudnienia a także
osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym - umowa zlecenie,
umowa o dzieło) i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz małżonkowie i dzieci
wszystkich wyżej wymienionych osób.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu:
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji
Konkursu, ogłoszenia wyników i przekazania nagród Laureatom. Organizator
przetwarza dane wyłącznie w przedmiotowym zakresie.
Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą
o
ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922) do
25 maja 2018 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (od 25 maja 2018 r.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów
przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych oraz uzupełniania, uaktualniania,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania

lub ich usunięcia.
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Społem” z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15,
15-950 Białystok.
8. Zasady udziału w Konkursie
Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a) polubić w terminie od 21.05.2018r. do 27.05.2018r. do godziny 23.59
post
konkursowy umieszczony na profilu Powszechnej
Spółdzielni
Spożywców
„Społem” na stronie Facebook https://pl-pl.facebook.com/SpolemBialystok/
b) napisać kreatywny komentarz do postaci z rysunku w pojawiających się codziennie w
terminie od 21.05.2018r. do 25.05.2018r. postach konkursowych. Komentarze mogą
być wpisywane do dnia 27.05.2018r. do godziny 23.59
Nie będą brane pod uwagę posty edytowane po zakończeniu Konkursu.
Komentarze obraźliwe, wulgarne, naruszające prawa osób trzecich będą wyłączone z
udziału w Konkursie, zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu.
Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie wielokrotnie, jednak może być mu
przyznana wyłącznie jedna nagroda.
9. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu
Organizator powoła trzyosobową Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowością
organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu.
Z prac związanych z rozstrzygnięciem Konkursu Komisja sporządzi protokół.
Uczestnicy na pisemną prośbę mogą zapoznać się z treścią protokołu
z
rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu w terminie od 01.06.2018 r.
do 22.06.2018 r.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu
Komisja Konkursowa w dniu 28.05.2018 r. sprawdzi polubienia postów konkursowych i
zapozna się z treścią wszystkich komentarzy pod postami konkursowymi, a następnie
przyzna nagrody tym Uczestnikom Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki
Regulaminu Konkursu i zamieścili najbardziej kreatywne komentarze do posta
konkursowego.
W przypadku kiedy do Konkursu zostanie zgłoszonych mniej postów
konkursowych niż przewidzianych w Regulaminie Konkursu nagród, Komisja
przyzna tyle nagród ile kreatywnych postów zostanie prawidłowo, zgodnie z
Regulaminem zgłoszonych do Konkursu.
Komisja przyzna następujące nagrody:
 20 nagród głównych przyznanych dla 20 laureatów Konkursu – autorów
najbardziej kreatywnych komentarzy do posta konkursowego w postaci bonów

na zakupy o wartości 50zł
 5 nagród specjalnych - dla pięciu laureatów Konkursu – autorów największej
ilości najbardziej kreatywnych komentarzy do posta konkursowego w postaci
bonów na zakupy o wartości 100zł

Nagrody w Konkursie:
Nagroda główna 20 szt. - bon towarowy PSS Społem Białystok o wartości 50zł
do wykorzystania na zakupy w sklepach lub gastronomii w terminie do 31.12.2018r.
Nagrody specjalne 5 szt. - bon towarowy PSS Społem Białystok o wartości 100zł
do wykorzystania na zakupy w sklepach lub gastronomii w terminie do 31.12.2018r.
Do każdej nagrody w Konkursie zostanie dodana nagroda finansowa o wartości 11,11%
wartości brutto nagrody z przeznaczeniem na uregulowanie zaliczki na zryczałtowany
podatek od nagród.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki Konkursu, imiona i nazwiska bądź nicki Zwycięzców oraz rodzaj przyznanych im
nagród zostaną opublikowane w dniu 30.05.2018 r. o godzinie 12.00 na stronie https://plpl.facebook.com/SpolemBialystok/
Dodatkowo Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu poprzez wiadomość
prywatną przesłaną za pośrednictwem serwisu Facebook w dniu 30.05.2018 r.
12. Wydanie nagród Zwycięzcom
Nagrody zostaną wydane Laureatom w terminie od 01.06.2018 r. do 08.06.2018 r. w
godzinach od 7.00 do 14.00 w siedzibie Organizatora Konkursu - Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „Społem” Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, piętro 1, pokój 126.
Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 200).
Przed wydaniem nagród, Organizator pobiera od Laureatów zaliczkę na zryczałtowany
podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody a następnie przekazuje ją do
właściwego urzędu skarbowego.
Nagrody nieprzyznane przez Komisję przechodzą do dyspozycji Organizatora.
Nagrody, które nie zostaną odebrane w terminie do 08.06.2018 r. przechodzą do dyspozycji
Organizatora Konkursu.
Wygranych nagród nie można wymieniać na inne ani też wymieniać na ekwiwalent pieniężny.

Organizator Konkursu we własnym zakresie zapewnia nagrody i odpowiada za ich wydanie
Zwycięzcom Konkursu.
13. Reklamacje
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
pisemnej, listem poleconym w terminie do 18.06.2018 r. (decyduje data nadania), reklamacje,
które wpłyną po 25.06.2018 r. nie będą uwzględniane mimo prawidłowej daty nadania.
Reklamacje wyłącznie z dopiskiem Konkurs „Zegar Nagród” można przesyłać na adres
Organizatora Konkursu:
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, Rynek Kościuszki 15,
15-950 Białystok.
Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Konkursu składającego reklamację, powód
reklamacji i treść żądania.
Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, decyduje data nadania listu poleconego do
Uczestnika przez Organizatora Konkursu z pisemną odpowiedzią na reklamację.
Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
14. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 21.05.2018 r. do 31.07.2018r. w siedzibie
Organizatora Konkursu Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, Rynek Kościuszki
15, 15-950 Białystok oraz na stronie https://historiaspolem.pl.
Na życzenie Uczestnika, Organizator prześle Regulamin Konkursu na wskazany adres emailowy.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
współorganizowany przez portal Facebook.com.

wspierany,

organizowany

Odpowiedzialność za organizację, przeprowadzenie Konkursu, wydanie
odprowadzenie właściwych podatków ponosi wyłącznie Organizator Konkursu.
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i

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa
Organizator

