
                    

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„KUPUJ I WYGRYWAJ Z GAMĄ”

     

Organizatorem  Akcji   promocyjnej   jest  SPOŁEM – LUBARTÓW  
Sp. z o.o. w Lubartowie, ul. Lubelska 11; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  000 052 98 54, NIP 714-
204-53-70, Regon 360087290, zwana dalej „Organizatorem”.

1) Akcja promocyjna prowadzona jest  przez Organizatora na    zasadach
niniejszego  regulaminu  we  wszystkich  sklepach  Gama   należących  do
Organizatora.
Wykaz placówek – zał. Nr 1

2) Uczestnikiem  Akcji  promocyjnej  może  być  każda  pełnoletnia  osoba
zamieszkała w Polsce

3) Czas trwania Akcji promocyjnej  24.05 – 03.07.2021 r.

4) Warunkiem udziału  w Akcji promocyjnej jest :

a) dokonanie   zakupów  w  dowolnym sklepie Organizatora na wartość
25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych),  jednorazowo.

b) wpisanie (na odwrocie  paragonu ) : imienia,  pierwszej litery nazwiska 
i  numeru telefonu  

c) wrzucenie  paragonu  spełniającego  powyżej  opisane  warunki  do
oznaczonej urny  znajdującej  się w  sklepie.

5 ) Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie
    
6) Obecność Uczestnika podczas losowania  nie jest obowiązkowa. 

7) Losowanie  nagród  odbędzie  się  07.07.2021  r.  o  godz.  15.00
w Gamie Nr.31 przy ul. Lubelskiej 1/3 (Centrum Handlowe Merkury).  



Wykaz  nagród – załącznik Nr. 2

8) Zwycięzcy  Akcji  promocyjnej  o  wygranych  zostaną  powiadomieni
telefonicznie.

9) Osoba  zgłaszająca  się  po  odbiór  nagrody  powinna  okazać  się
dokumentem   potwierdzającym  jej  tożsamość.  Nagrodę  należy  odebrać
osobiście, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.
                   
10) Jeden  Uczestnik   może  w  wyniku  losowania  otrzymać  tylko  jedną
nagrodę. W  przypadku powtórnego wylosowania tej samej osoby nie otrzymuje
ona nagrody, a losowanie zostaje powtórzone.

11) Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają   wymianie  na  ich  równowartość
pieniężną.

12) Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  z  tytułu  wad  nagród
rzeczowych.

 13) W  Akcji  promocyjnej  nie  mogą  brać  udziału   pracownicy  Społem  –
Lubartów Sp. z o.o.  w Lubartowie i ich małżonkowie

 14) Wzięcie  przez  Uczestnika  udziału  w  Akcji  promocyjnej  oznacza
bezwarunkową   zgodę  na  zastosowanie  wszystkich  postanowień  niniejszego
regulaminu.

15) Niniejszy  regulamin podlega publikacji  przez umieszczenie  jego pełnej
treści w sklepach Gama w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów przez
cały czas trwania Akcji promocyjnej.

16) Dane  osobowe  Uczestników  Organizator  będzie  przechowywał  
i przetwarzał wyłącznie dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej objętej
niniejszym  regulaminem  i  dokona  ich  usunięcia  w  terminie  3  dni  od  daty
rozdania nagród.


