
Regulamin Programu lojalnościowego z Kartą  Klienta Społem

„80 nagród na 80-cio lecie”

§ 1

Organizator Programu

Organizatorem Programu jest Społem Zakopane sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 41,

34-500  Zakopane,  NIP:  736-171-74-21,  REGON:  122927573,  wpisana  do  Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

W Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473230,

o kapitale zakładowym 874 050,00 PLN.

1. Program jest  organizowany  na  zasadach  określonych  niniejszym  Regulaminem  i

zgodnie   z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Program  odbywać  się  będzie  we  wszystkich  sklepach  należących  do  Społem

Zakopane (załącznik nr 1 lista sklepów należących do Społem Zakopane)

§2

Uczestnicy Programu

Uczestnikami Programu mogą zostać osoby pełnoletnie, będące posiadaczami Kart Klienta Społem

(granatowa, srebra i złota). 

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. 

2. Uczestnikiem Programu jest każdy Klient, który zgłosi swój udział poprzez wypełnienie i

podpisze Kartę Uczestnictwa w Programie (wzór Karty Uczestnictwa stanowi załącznik nr

2 Regulaminu).

3. W Programie nie mogą brać udziału: pracownicy Społem Zakopane sp. z o. o., jak również

ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. 

§3

Czas trwania Programu 

Program trwa od 23 kwietnia 2019r do  31 sierpnia 2019r.



§4

Zasady Programu 

Podstawowym  warunkiem  uczestnictwa  w  Programie  jest  dokonywanie  zakupów  w  sklepach

Społem Zakopane oraz każdorazowe rejestrowanie zakupów przy użyciu KK Społem –  w celu

weryfikacji dokonanych zakupów Uczestnika Programu.

1. Każdy  uczestnik  programu  gromadzi  kapitał  złotówkowy  (rejestrując  zakupy

poprzez Kartę Klienta Społem).

2. Nagrody przyznawane  będą  w trzech  kategoriach  w uzależnionych  od  wielkości

dokonanych zakupów:

• I próg: zakupy od 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) do 3 000 zł (słownie trzy tysiące)

• II próg: zakupy od 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł) do 10 000 zł (słownie dziesięć

tysięcy zł)

• III próg: zakupy powyżej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

3. Nagrodą główną w Programie „80 nagród na 80-cio lecie” jest skuter miejski oraz

wiele, wiele innych cennych nagród. 

4. Klient może przystąpić do programu w dowolnym momencie trwania Programu

5. Uczestnik  Programu  jest  zobowiązany  do  wypełnienia  Karty  Uczestnictwa  w

programie. 

6. Ilość zebranego „kapitału” zostanie wygenerowana w systemie Magnat zgodnie z nr

Karty Klienta Społem podanym przez Uczestnika Programu. 

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem:

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

§5

Zasady przyznawania nagród 

Po zakończeniu Programu, Organizator przygotuje raport kwotowy zakupów Uczestnika zgodnie z

podanym nr Karty Klienta Społem za okres trwania Programu. 

1. Organizator zobowiązuje się poinformować uczestników Programu o dacie i miejscu

wręczenia  nagród – termin nie później niż 30 dni od zakończenia Programu

2. Rozdanie nagród zostanie podzielone na 2 etapy.

• Pierwsze czterdzieści nagród zostanie wylosowane w (C. H. Szymonek, ul. Chyców

Potok 26) w terminie podanym przez Organizatora

• Drugie czterdzieści nagród zostanie wylosowane w (sklep Gama, ul. Kościuszki 3)

3. Warunkiem odebrania nagrody jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie

przygotowane przez Organizatora. 



4. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  osobistego  wstawiennictwa  w  dniu  wręczenia

nagród. 

5. Nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

6. Zasady przyznawania nagród są  ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

8. Uczestnikom  Programu  lojalnościowego  nie  przysługuje  prawo  do  zastrzegania

szczególnych cech nagród rzeczowych ani ich wyboru.

9. Jeżeli wartość nagrody nie przekracza kwoty  2000 złotych  podlega zwolnieniu z

podatku. W przypadku gdy wartość nagrody przekracza 2000 złotych   to podlega

opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.( zgodnie z  Ustawą z

dnia  27 października  2017 r.  o  zmianie  ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych,

ustawy  o  podatku  dochodowym od  osób  prawnych  oraz  ustawy  o  zryczałtowanym  podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

10.  Podatek należy uregulować przed wydaniem nagrody.

§6

Postępowanie reklamacyjne

1. Nagrody zostaną wydane zwycięzcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

podatkowego.

2. Zwycięzca,  któremu  została  przyznana  nagroda,  ma  prawo  zrzec  się  prawa  do

przyznanej  mu  nagrody,  składając  Organizatorowi  pisemne  oświadczenie  w  tym

zakresie.

3. Przyznane  nagrody  nie  są  objęte   gwarancją  i  organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności za ich wady techniczne.

§6

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Programu.

1. Nagrody  zostaną  wydane  zwycięzcom  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa

podatkowego.

2. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za niemożność odebrania nagrody z przyczyn

leżących po stronie uczestnika Programu.

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów wynikających z niniejszego Regulaminu

właściwym miejscowo jest Sąd w miejscu siedziby Organizatora.  

4. Niniejszy program lojalnościowy nie stanowi loterii promocyjnej.
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