
Zakopane , dnia 23.02.2018 r.
Regulamin Programu  - BE FIT 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem programu pod nazwą  BE FIT dalej  zwanym  „Programem” jest tylko i
wyłącznie Społem Zakopane sp. z o. o., ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane.
2. Partnerami Programu są: 

 Symbio Polska S.A.  - reprezentowaną przez p. Marcina Rosiek 
 Jan Fidowicz Jawit – Hurtownia reprezentowana przez p. Stanisława Fidowicza 
 Hurtownia Merkury - reprezentowana przez p. Stanisława Ślazyka
 Siłownia Hi Gym – reprezentowaną przez p. Dominikę Daniec-Krężel
 Aqua Park Zakopane – reprezentowaną przez p. Piotra Włosińskiego 

3. Program jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie   
 z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Program odbywać się będzie w sklepie :
a) Szymonek, ul. Chyców Potok 26, 34-500 Zakopane

oraz pomocniczo w sklepach:
b) Gama Delikatesy, ul. Krupówki 41, 34-500 Zakopane
c) Gama 24h, ul. Kościuszki 3, 34-500 Zakopane
d) Gama, ul Jagiellońska 2, 34-500 Zakopane
5. Program trwać będzie przez pięć tygodni, rozpoczyna i kończy się:

Od 3 kwietnia 2018 r do 8 maja 2018 r., 
rozdanie nagród - 3 czerwca 2018 r. - pod/w C. H. Szymonek 

6. Uczestnikiem Programu może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia,
 posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca posiadaczem Karty 
Klienta ”Społem”

7. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Społem Zakopane sp. z o. o., oraz  
najbliżsi członkowie rodzin pracowników (współmałżonkowie, dzieci)

8. Wynik Programu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego.
9. Regulamin Programu jest dostępny w sklepach Społem biorących udział w Programie, w 

siedzibie  firmy ul.  Krupówki 41 34-500 Zakopane,  na stronie;  www.spolem-zakopane.pl
oraz na portalu społecznościowym Facebook Społem Zakopane sp. z o o. 

II. ZASADY  PROWADZENIA PROGRAMU.
10. Warunkiem do zakwalifikowania  się  do  Programu  jest  dokonanie  w  określonym  wyżej
terminie zakupów na kwotę nie mniejszą niż 300 zł (trzysta złotych)  w tym 15 wybranych towarów
– załącznik nr 1 do Regulaminu - Lista towarów Programu Be Fit. 
11. Każdy Klient, który bierze udział w Programie otrzyma kupon na którym  należy wpisać:

 Imię i nazwisko
 Nr telefonu lub adres e-mail
 numer Karty Klienta Społem   (nr pod kodem kreskowym)
 nr paragonu i datę zakupu

Warunkiem zakwalifikowania się do Programu jest dokładne wypełnienie Kuponu oraz spełnienie
warunków wymienionych w Regulaminie.
12. Pracownik sklepu zobowiązany jest do wydania kuponu. W Programie biorą udział  tylko te
kupony, które spełniają w/w kryteria.
13. Lista  finalistów  wyłoniona  zostanie  zgodnie  z  rankingiem  komputerowym  wartości
dokonanych zakupów z Kartą Klienta Społem i ilością produktów biorących udział w Programie
BeFit  w  trakcie  trwania  Programu.  Laureatami  Programu zostaną  osoby,  które  spełnią  w/w
warunki uczestnictwa.
14. Nagrody  główne  otrzymują  Klienci  z  największą  kwotą  zakupową  i  największą  ilością
produktów z listy – załącznik nr 1 do Regulaminu

http://www.spolem-zakopane.pl/


15. Laureaci Programu BE FIT zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody, miejscu i dacie
ich wręczenia sms-em lub e-mailem.
16. Warunkiem  odbioru  nagrody  jest  osobista  obecność  Uczestnika  lub  osoby  pisemnie
upoważnionej, podczas rozdania nagród. Do odbioru nagrody niezbędna jest Karta Klienta  Społem.
17. Przystąpienie  do  Programu,  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego
Regulaminu i zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora wyłącznie dla
celów związanych z Programem.
18. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Programie wielokrotnie.
III. ZASADY ETAPU PODSTAWOWEGO.
19. Finał Programu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się pod/w C. H Szymonek przy ul.
Chyców Potok 26 w dniu 3 czerwca 2018 r. ( niedziela)
20. Laureaci będą wyczytywani przez członka komisji do odbiór nagród. 

IV. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
21. Nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.
22. Zasady przyznawania nagród są  ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
23. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
24. Uczestnikom Programu nie przysługuje prawo do zastrzegania szczególnych cech nagród
rzeczowych ani ich wyboru.
25. Organizator powoła Komisję, która wyłoni 5 laureatów  Programu BE FIT
Wygrywają miejsca:
1 – nagroda główna
2 – nagroda główna
3 – nagroda główna
4 – nagroda specjalna
5 – nagroda pocieszenia 
Nagrodami w Programie są: 

26. Nagrody  związane  ze  sprzedażą  premiową  podlegają  opodatkowaniu  zryczałtowanym
podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody, jeżeli jednorazowa wartość nagrody
przekracza  kwotę 760 zł art.30 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych.
27. Zwolnienie od podatku nie dotyczy  osób (firm)  prowadzących  działalność
28. W  określonym  regulaminowo  terminie,  wszystkie  zakupy  dokonywane  w  ramach
Programu będą  sumowane.  Na  podstawie  tych  danych  zostanie  wyłoniona   lista  Klientów  z
zakupami o największej wartości. Nagrody otrzymają Klienci z wartością zakupów, usytuowaną na
miejscu: 1,2,3, 4 i 5 
V. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE
29. Nagrody  zostaną  wydane  zwycięzcą  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
podatkowego.
30. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za niemożność  odebrania  nagrody z przyczyn
leżących po stronie uczestnika Programu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
31. Organizator zastrzega,  że  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenie  uniemożliwiające
prawidłowe przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
32. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Programu.
33. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszego  Regulaminu
właściwym miejscowo jest Sąd w miejscu siedziby Organizatora.  


