Regulamin Konkursu …
I. Warunki ogólne.
1.
2.
3.
4.

Organizatorem konkursu są firmy Beskidus Sp. z o.o. oraz Sużyw Sp. z o.o.
Czas trwania: od 8-9.04.2011 r. godz: 9:00 – 18:00
Miejsce: BESKIDUS CENTRUM oraz Dyskont Sużyw Zembrzyce 663
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Organizatora o pełnych
godzinach co godzinę 8-9.04.2011r. pt.-sob. 10:00 – 18:00

5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie dowolnych zakupów jednorazowo ( w dniach od 89.04.2011 r. ) na kwotę powyżej 50zł w Beskidus Centrum lub Dyskont Sużyw w
Zembrzycach 663 oraz podanie hasła związanego z nazwą naszego centrum i złożenie go
wraz z wypełnionym kuponem w miejscu specjalnie w tym celu przygotowanym i
oznaczonym. Większa ilość kuponów, zwiększa szanse na wygraną.
II. Zasady konkursu:
1. W konkursie może wziąć udział każdy z Klientów, który w dniach od 8-9.04.2011r. dokona
zakupów towarów w Beskidus Centrum lub Dyskont Sużyw za kwotę powyżej 50zł.
2. Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny w dniach od 08-09.04.2011 r. złożyć w
miejscu specjalnie w tym celu oznaczonym, przygotowane przez siebie hasło związane z
nazwą naszego centrum wraz z wypełnionym kuponem.
3. Komisja wybierze najlepsze ich zdaniem hasła, które zostaną nagrodzone.
III. Warunki przystąpienia:
1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin.
2. Uczestnik dostarczając hasło oraz wypełniony kupon, wyraża tym samym zgodę na udział w
konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz na przechowywanie oraz
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w kuponie promocyjnym w celach
marketingowych w przyszłości przez Organizatora Promocji oraz grupę firm z nim
współpracujących.
3. Dane osobowe udostępnione przez uczestnika w kuponie podlegają ochronie przewidzianej
w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do
podanego przez siebie hasła na czas trwania ochrony bez ograniczenia terytorium oraz
upoważnia Organizatora konkursu do swobodnego korzystania i używania jej na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art.50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Ponadto uczestnik oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń
finansowych z tytułu autorstwa Hasła dotyczącego nazwy centrum.

IV. Warunki nagradzania:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniach 8-9.04.2011 r.
Wyniki będą ogłaszane co godzinę od 10:00 – 18:00.
2. Wydanie nagrody nastąpi po okazaniu dowodu tożsamości.
3. Uczestnik konkursu nie musi być obecny przy ogłoszeniu wyników.
4. Nagrody można odebrać do dnia 16.04.2011r. (włącznie) w placówce Organizatorów.
V. Postanowienia końcowe:
1. Kupony złożone po terminie, zniszczone, uszkodzone lub nie zawierające hasła czy danych
umożliwiających identyfikację Uczestnika nie biorą udziału w konkursie.
2. Organizator konkursu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu
w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu,
Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu poprzez
wywieszenie jego tekstu na plakacie w sklepie.
3. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Organizator Konkursu.
4. Reklamacje dotyczące niniejszego konkursu mogą być składane w terminie 7 dni od daty
ogłoszenia wyników na adres organizatora.
5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich złożenia przez komisję w składzie:
kierownik sklepu oraz pracownika działu prawnego.

Zembrzyce, dnia … r.

