
REGULAMIN KONKURSU 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Loteria Świąteczna z Taksem” i jest zwany dalej: 
"Konkursem".                                                                                                                                                                                       
2. Organizatorem Konkursu jest Firma Handlowo-Usługowa Taks Andrzej Cieszyński, ul. Droga 
Owidzka 1, 83-220 Starogard Gd.                                                                                                                                                                                
3. Konkurs trwa  od dnia od dnia 09.11.2018 roku do 20.12.2018 roku. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

W Konkursie mogą brać udział wszyscy klienci F.H.U. Taks, którzy:                                                                                                 

a) dokonają zakupów chemicznych na kwotę minimum 500zł brutto (kwota zakupu musi znajdować 

się na jednym dokumencie sprzedażowym) w okresie 09.11-20.12.2018r. (z zakupów wyłączone są: 

artykuły tytoniowe, karty telefoniczne, tabletki, bilety MZK) 

b) wypełnią kupon-imię nazwisko, nazwa firmy, nr dokumentu sprzedażowego- konkursowy dostępny 

u sprzedawcy                                                                                                                                                                                                

c) każdy Uczestnik ma możliwość wypełniania tylko jednego kuponu dziennie-dopuszczalna jest 

większa liczba kuponów, pod warunkiem posiadania przez Uczestnika więcej niż jednego punktu 

dystrybucyjnego (nie ma możliwości łączenia zakupów z poszczególnych punktów dystrybucyjnych w 

celu zebrania kwoty uprawniającej do wypełnienia kuponu)                                                                                                                           

c) nie są pracownikami F.H.U. Taks                                                                                                                                            

d) nie są członkami rodzin pracowników F.H.U. Taks. 

§ 4 

NAGRODY 

1.  Wśród Uczestników Konkursu zostaną rozlosowane następujące nagrody: 
Nagroda Główna, którą jest ekspres Tre Mini Caffe Vergnano wraz z zapasem kawy oraz                                                

Druga nagroda - Kosz niespodzianka                                                                                                                                                                                       

2. Dodatkowo zostaną przyznane  nagrody- Kosze Niespodzianki- dla dwóch Uczestników Konkursu, 

którzy w okresie jego trwania dokonają największych zakupów chemicznych (suma wszystkich 

zakupów w okresie 09.11-20.12.2018r.)- są to nagrody gwarantowane.                                                                                           

3. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.                                                                                 

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu 

rozstrzyga Organizator.                                                                                                                                                                     

5. Losowanie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora Konkursu w dniu 21.12.2018r o godz. 

13.00.                                                                                                                                                                                                

6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni od 

zakończenia Konkursu, pod numerem telefonu wskazany przez nich w kuponie. 



       § 5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych, tj.: nazwy firmy, imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do 

przekazania nagrody.                                                                                                                                                                   

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w 

jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o 

nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych 

osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

                                                                                  § 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.                                                                                                                

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i 

przedmiotowy Regulamin akceptuje.                                                                                                                                              

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.taks.stg.pl 

 

 

 

      

 

 


