
REGULAMIN KONKURSU „NAGRODY ZA NAJWIĘKSZE ZAKUPY” 

 

§ 1 Zasady organizacji konkursu 

1. Organizatorem konkursu  „Nagrody za największe zakupy” (zwanego dalej „Konkursem”), jest 

„MGD” – GMW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 

Wadowicach, przy ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000271001, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o 

numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 551-17-02-355, REGON 070768005, zwana dalej: 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju, w halach Eurocash Cash & Carry, 

których dokładną listę stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.  

3. Czas trwania Konkursu: od dnia 20.04.2015 r. do dnia 10.05.2015 r.  

4. Produkty Promocyjne to cały asortyment: kakao Puchatek, płatki śniadaniowe Lubella Mlekołaki, 

płatki śniadaniowe Lubella Corn Flakes, makaron Lubella Classic kupione w czasie trwania 

konkursu w halach Eurocash Cash & Carry. 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, będących klientami sieci Eurocash 

Cash & Carry.  

2. W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy Eurocash Cash & Carry, pracownicy Organizatora 

oraz innych podmiotów współpracujących przy organizowaniu Konkursu jak i członkowie ich 

najbliższych rodzin.   

3. Przez „członków najbliższych rodzin” na potrzeby niniejszego regulaminu rozumie się wstępnych, 

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia. Przez „pracowników” na potrzeby niniejszego regulaminu rozumie się także 

osoby wykonujące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien zakupić w jednej z hal Eurocash Cash & Carry 

w czasie trwania Konkursu, Produkty Promocyjne za łączną cenę równą co najmniej 750 

(siedemset pięćdziesiąt) zł netto (na jednym lub więcej dowodach zakupu).  

 

§ 3 Nagrody  

1. W konkursie są do wygrania nagrody rzeczowe o łącznej wartości 95 202,00 zł brutto  

(słownie: dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dwóch złotych). 

2. Nagrody to 172 rowery o wartości 553,50,-  zł brutto każdy.  

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za 

nagrodę, ani zamiany na inną nagrodę. 

4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osobę trzecią. 

 



§ 4 Zasady przyznawania nagród 

1. Nagrodę otrzymuje Uczestnik, który zrobił zakupy Produktów Promocyjnych na największą kwotę 

w jednej z hal Eurocash Cash & Carry w czasie trwania Konkursu (jedna nagroda w każdej hali), z 

zastrzeżeniem § 2 ust. 4 powyżej.  

2. O wygranej Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez Eurocash Cash & Carry, w 

terminie do 10 czerwca 2015 roku. 

3. Po zawiadomieniu o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zwycięzca będzie mógł odebrać nagrodę  w 

hali Eurocash Cash & Carry, w której dokonał  zakupów Produktów Promocyjnych w terminie do 

31 lipca 2015 r., po podpisaniu protokołu odbioru nagrody stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

4.   W przypadku gdy nagroda nie zostanie odebrana w określonym terminie, prawo do nagrody 

przechodzi na rzecz Organizatora. 

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

1. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do składania reklamacji.  

2. Pisemne zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: nazwę podmiotu, imię i nazwisko osoby 

kontaktowej oraz dokładny adres siedziby podmiotu wraz z kodem pocztowym oraz powody 

reklamacji. 

3. Zgłoszenie powinno być przesłane na adres Organizatora. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Konkursie. 

Wszelkie materiały promocyjne lub reklamowe mają jedynie charakter informacyjny i  nie mogą 

stanowić podstawy wysuwania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek żądań lub roszczeń. 

2. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie 

www.hurtownie.eurocash.pl  oraz w halach Eurocash Cash & Carry wymienionych w załączniku nr 

1 u Kierownika Hurtowni. 

 

Załącznik nr 1. 
Lista zakładów handlowych EC biorących  udział w Konkursie  
  

Załącznik nr 2. 
Formularz potwierdzający odbiór nagrody. 

http://www.hurtownie.eurocash.pl/

