
 

 

REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1)  Organizatorem Konkursu Urodzinowego, zwanego dalej „Konkursem” jest 

Tradycja i Jakość Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Kasprowicza 85. 

2) Konkurs prowadzony jest w Supermarkecie T&J przy ul. Skarbowców 42a 

we Wrocławiu. 

3) Konkurs rozpoczyna się 02.03.2020 r. i zakończy się 21.03.2020 r.  

4) W Konkursie mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, po 

spełnieniu warunków określonych w pkt. 5, 6, 7, 8, 9,10. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA. 

5) Aby wziąć udział w Konkursie osoba musi: 

a) jednorazowo w trakcie trwania konkursu (w drodze jednej transakcji udokumentowanej jednym dowodem zakupu w 

postaci paragonu lub faktury) nabyć dowolne produkty, znajdujące się w ofercie sklepu, na łączną kwotę brutto co najmniej 

50,00 zł i zachować oryginał dowodu dokonania zakupu, 

b) prawidłowo wypełnić kupon konkursowy (zwany dalej „Kuponem”),  

c) wrzucić Kupon do specjalnie oznaczonej urny znajdującej się w sklepie do dnia 21.03.2020 r., 

6) Konkurs polega na tym, aby w najciekawszy sposób złożyć życzenia Supermarketowi T&J. Ponadto na Kuponie 

umieszczona będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do celów prowadzonego konkursu - wraz z imieniem, 

nazwiskiem, adresem, rokiem urodzenia, telefonem kontaktowym, e-mailem oraz własnoręcznym podpisem i datą 

złożenia Kuponu.  

7) Kupon można uzyskać u kasjera bezpośrednio po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt. II. 5a. 

8) Zwycięzcy Konkursu przed wydaniem nagrody podpiszą ze Tradycja i Jakość Sp. z o.o. umowę przenoszącą autorskie 

prawa majątkowe do treści zdania na Tradycja i Jakość Sp. z o.o., na wszystkich polach eksploatacji - wymienionych w 

art. 50 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 80, poz. 

904, z późniejszymi zmianami), bez dodatkowego wynagrodzenia, oprócz nagrody konkursowej. 

9) Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Tradycja i Jakość Sp. z o.o. do celów niniejszego 

konkursu. Podający dane ma prawo do ich wglądu i modyfikacji. 

10) Uczestnik wypełniając Kupon, wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY, WYDANIE NAGRÓD. 

11) Komisja konkursowa składa się z: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Kierownika Marketingu i Aranżacji. 

12) Komisja konkursowa i pracownicy Tradycja i Jakość Sp. z o.o. nie mogą brać udziału w konkursie. 

13) Komisja konkursowa wybierze 20 ze zgłoszonych opisów, według dowolnie przyjętych przez siebie kryteriów, do dnia 

28.03.2020 r. Oficjalne ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 28.03.2020 r. po godz. 15.00 na terenie Supermarketu 

T&J. Informacje o Zwycięzcach dostępne będą w siedzibie Tradycja i Jakość Sp. z o.o.  

14) W konkursie przewidziano następujące nagrody: 

a) za zajęcie 1 miejsca nagroda w postaci ekspresu kapsułkowego Krups KP1A08, 

b) za zajęcie 2 miejsca nagroda w postaci miksera Bosch MFQ 36490, 

c) za zajęcie 3 miejsca nagroda w postaci kompletu garnków Tefal G719SA74, 

d) 4 zestawy prezentowe i 10 książek kucharskich. 
15) Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę bądź nagrody innego rodzaju. 

16) Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

17) Nagrody należy odebrać osobiście do dnia 10.04.2020 r. w Supermarkecie T&J przy ul. Skarbowców 42a, za okazaniem 

dokumentu tożsamości oraz oryginalnego paragonu zakupowego uprawniającego do udziału w konkursie. 

18) W razie nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt.17, Zwycięzca traci prawo do nagrody. Nagrodę można 

odebrać wyłącznie osobiście, a Zwycięzca powinien potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym 

dokumentem tożsamości. Dane na dokumencie tożsamości powinny być takie same, jak w wypełnionym przez Zwycięzcę 

Kuponie. Zwycięzca zobowiązany jest także, na żądanie Organizatora, przedłożyć oryginał dowodu zakupu, o którym 

mowa w pkt.II 5a niniejszego regulaminu. 

 

IV. REKLAMACJE. 

19) Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu należy składać na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze 

od daty rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie Tradycja i Jakość Sp. z o.o. w godz. od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do 

piątku. W przypadku przesłania reklamacji pocztą decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje rozpatrywane będą w 
ciągu 3 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Komisję konkursową. 

20) Reklamacja musi zawierać dane osobowe, telefon kontaktowy, a także konkretne zastrzeżenie. 

21) Składający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o jej rozpatrzeniu. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
22) Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Tradycja i Jakość Sp. z o.o. oraz w sklepie biorącym udział w Konkursie. 


