
 

 

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO                     
Z KARTĄ LOJALNOŚCIOWĄ                                      
„SPOŁEM ZNACZY RAZEM” 

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się 
konkurs świąteczny. Przedmiotem konkursu jest wybór 
uczestników programu lojalnościowego, którzy najczęściej 
korzystają z karty „SPOŁEM ZNACZY RAZEM”. Dowodem 
korzystania z karty są zebrane przez klientów punkty za zrobione 
zakupy. 

2. Konkurs trwa od 09.12.2019r. do 31.12.2019r.  
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są 

uczestnikami programu lojalnościowego „Społem Znaczy Razem” 
4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, 

ani osoby pozostające w stosunku prawnym, do którego stosuje się 
przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.  

5. Nagrody : Klienci, którzy od 09.12.2019r. do 31.12.2019r zgromadzą 

największą ilość punktów otrzymają: 

– osoby z miejsc od 1 do 10 – dodane po 400 punktów do konta 

         oraz dodatkowo nagrody rzeczowe. 

– osoby z miejsc od 11 do 20  dodane po 350 punktów do konta 

– osoby z miejsca od 21 do 30 dodane po 300 punktów do konta 

– osoby z miejsc 31 do 40 dodane po 250  punktów do konta 

– osoby z miejsc 41 do 50 dodane po 200 punktów do konta 

– osoby z miejsc 51 do 60 dodane po 150 punktów do konta 

– osoby z miejsc 61 do 70  dodane po 100 punktów do konta 

 



6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniach od 07 do 09 stycznia 
2020. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez smsa 
informującego o wygranej oraz poprzez otrzymanie paragonu 
punktowego przy kasie lub na stronie www.slupsk.spolem.org.pl. 
Informacje na temat konkursu można również uzyskać w Sklepach 
Społem lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 
15.00 pod numerem telefonu 59 8486722.   

7. Laureaci konkursu nagrody rzeczowe otrzymaja do rąk własnych 
w siedzibie Społem PSS w Słupsku: Galeria Handlowa Podkowa 
pokój nr 2  Dział Marketingu. 

8. Zastrzeżenie: Zwycięzca ma 2 tygodnie od ogłoszenia wyników na 
odebraie nagrody rzeczowej. W późniejszym terminie nagrody nie 
będa realizowane. 

 
 
 
 
 

http://www.slupsk.spolem.org.pl/

