REGULAMIN KONKURSU
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „LEGO z
Bohunem”, zwany dalej „Konkursem”.

2.

Organizatorem Konkursu jest Firma: BOHUN S.A. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-714 Szczecin, ul.
Przodowników Pracy 7A, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000461133,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP:7811885734, zwaną dalej „Organizatorem”.

3.

Konkurs jest finansowany ze środków Organizatora.

4.

Konkurs odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:
a)

01.09.2017 r. – 30.03.2018 r. – termin zbierania punktów za zakupy;

b)

15.10.2017 r. – 30.04.2018 r. – wydanie nagród.

2. UCZESTNICY KONKURSU
1.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i dokonała zakupu produktów wyłącznie marki Bohun w sieci sklepów
prowadzonych przez firmę Sztuka Mięs S.C. B. Wołcz, E. Kowalczyk za minimalną kwotę w wysokości
20 zł brutto.

2.

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz, pracownicy firmy BOHUN S.A., pracownicy
firmy SZTUKA MIĘS S.C. B. Wołcz, E. Kowalczyk, współpracownicy, pełnomocnicy i przedstawiciele
Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (osoby do trzeciego
stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, tj. rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie.)
3. ZASADY KONKURSU

1.

Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupów produktów marki BOHUN o minimalnej wartości 20
zł brutto w sieci sklepów prowadzonych przez spółkę Sztuka Mięs S.C. B. Wołcz, E. Kowalczyk.

2.

Uczestnik Konkursu, który dokona jednorazowo zakupu na minimalną kwotę 20 zł brutto wyrobów marki
Bohun otrzyma jedną naklejkę konkursową, która będzie przeznaczona do naklejenia na karcie
punktacyjnej.

3.

Uczestnik zebrane naklejki na karcie punktacyjnej będzie mógł wymienić na dowolną nagrodę
przedstawioną w aktualnym katalogu LEGO odpowiadającą ilości zebranych punktów przez uczestnika,
przy czym 1 naklejka stanowi równowartość 1 zł.

4.

Wydawanie nagród odbywać się będzie na bieżąco na podstawie protokołu przekazania nagrody.

5.

Organizator wykluczy z udziału w Konkursie zgłoszenia osób, które nie spełniają kryteriów bycia
Uczestnikiem Konkursu.

6.

Dodatkowo organizator przewidział 13 nagród niespodzianek w postaci zestawów LEGO po jednej
nagrodzie na sklep, które będą typowane wyłącznie posiadaczom kart punktacyjnych w pełni uzupełnionych
naklejkami (jedna karta 20 naklejek) oraz z prawidłowo udzieloną odpowiedzią na pytanie konkursowe, które
umieszczone zostało na karcie punktacyjnej.

7.

Warunkiem do wydania nagrody jest prawidłowe umieszczenie przez uczestnika konkursu wszystkich
swoich danych teleadresowych. W przypadku braku kontaktu przez uczestnika z organizatorem do dnia
zakończenia konkursu nagroda przepada.

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD
1.

Nagrody po potwierdzeniu danych zakupowych oraz autentyczności naklejek oraz kart punktacyjnych
zostaną dostarczone do sklepu, w którym uczestnik konkursu złożył swoją kartę.

2.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydania nagród z przyczyn technicznych
niezależnych od Organizatora.
5. INNE POSTANOWIENIA

1.

Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na
potrzeby Konkursu na podstawie wyrażonej przez niego pisemnej zgody.

2.

Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik potwierdza przyjęcie zasad Konkursu określonych w
Regulaminie.

3.

W przypadku nieodebrania nagrody przez uczestnika lub jej niezrealizowania w wyznaczonym terminie,
nagroda przepada. Szczegóły co do terminów realizacji nagród umieszczone są w niniejszym regulaminie.

4.

Nagrody nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie
poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach i będzie mu umożliwiona rezygnacja z
uczestnictwa w Konkursie w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem uznania, że
akceptuje zmiany Regulaminu.

