REGULAMIN KONKURSU „PYSZNE PLAŻOWANIE”
§ 1 Zasady organizacji konkursu
1. Organizatorem konkursu „Pyszne plażowanie” (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, we wszystkich halach sieci
Eurocash Cash & Carry, których dokładną listę stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Czas trwania Konkursu: od dnia 05.06.2017 do dnia 02.07.2017 r.
4. Produkty Promocyjne to asortyment:
LISTA ASORTYMENTU EC
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TRUSKAWKOWY N/SŁ.280G
WIŚNIOWY N/SŁ.280G
BRZOSKWINIOWY N/SŁ.280G
CZARNA PORZECZKA N/SŁ.280G
MALINOWY N/SŁ.280G
LEŚNY N/SŁ.280G
JAGODOWY N/SŁ.280G

KONFITURA ŁOWICZ WIŚNIOWA N/SŁ.240g
KONFITURA ŁOWICZ TRUSKAWKOWA N/SŁ.240G

201606
201605

PŁATKI CORN FLAKES KUKUR.LUBELLA 250G
PŁATKI MLEKOŁAKI CORN FLAKES 500G
PŁATKI LUBELLA CORN FLAKES KAKAO M.400G
PŁATKI LUBELLA CORN FLAKES KAKAO M.200G

198735
216064
335998
334515

§ 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
150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) netto, w tym produkty dżemowe Łowicz za co najmniej 100
zł i płatki Lubella za co najmniej 50 zł (na jednym lub więcej dowodach zakupu) .

§ 3 Nagrody
1. W konkursie są do wygrania nagrody rzeczowe o łącznej wartości 11 928 zł netto (słownie:
jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych).
2. Łączna pula nagród to 300 kocy plażowych, każdy o wartości 39,76 zł netto (słownie:
trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy).
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.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§ 4 Zasady przyznawania nagród
1. Nagrodę otrzymuje 300 (trzystu) Uczestników, którzy zrobili zakupy Produktów
Promocyjnych na największe kwoty – wg rankingu uwzględniającego zakupy dokonane we
wszystkich halach Eurocash Cash & Carry, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 powyżej.
2. O wygranej Nagrodzie Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez Eurocash Cash &
Carry, w terminie do 24.07.2017 roku, na podstawie sporządzonego rankingu.
3. Po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zwycięzca będzie mógł odebrać
nagrodę w hali Eurocash Cash & Carry, w której dokonał zakupów Produktów Promocyjnych
w terminie do 31.08.2017 r., po podpisaniu protokołu odbioru nagrody stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Pisemne zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: nazwę podmiotu, imię i nazwisko osoby
kontaktowej oraz dokładny adres siedziby podmiotu wraz z kodem pocztowym oraz powody
reklamacji.
2. Zgłoszenie powinno być przesłane na adres Organizatora.
3. 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 Eurocash Cash & Carry biorących udział w Konkursie.
Załącznik nr 2.
Formularz potwierdzający odbiór nagrody

Załącznik nr 2.
Protokół odbioru nagrody- Wzór

………………………….………., dnia ………………………………………….….……2017r.

HALA EUROCASH: ……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………….….………..

Nr KLIENTA KARTY EUROCASH ………………………………………………………………………….…….

Nr PARAGONU/FAKTURY VAT …………………………………………………………………

Protokół odbioru nagrody Nr ……../ 2017

Niniejszym, potwierdzam odbiór nagrody w PROMOCJI DLA KLIENTÓW EUROCASH CASH AND CARRY
POLSKA S.A. (ilość sztuk: 1), której organizatorem w okresie od ……..2017 do ……...2017 r. jest
„MGD” – GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach.

…………………………………………………………………………..
Data i podpis osoby odbierającej nagrodę.

