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Regulamin Akcji Promocyjnej 

„Wielkanocne zakupy premiowe” w „Społem” PSS w Gnieźnie 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pt. „Wielkanocne zakupy premiowe” (dalej: „Akcja 

Promocyjna”) jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie z siedzibą przy 

ul. Żnińskiej 2, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073724, NIP 

7840002915, REGON 001052980 (dalej: „Organizator”).  

1.2. Akcja promocyjna odbywa się w dniach od 17 do 20 kwietnia 2019 r. lub do wyczerpania  

nagrody (dalej : upominku świątecznego) wyłącznie na obszarze miast: Gniezno oraz 

Pobiedziska, w sklepach pod nazwą „Społem” PSS w Gnieźnie, które to sklepy oznaczone są 

plakatami związanymi z Akcją  Promocyjną. (dalej: „Sklepy”). Wykaz Sklepów, w których 

odbywa się Akcja Promocyjna przedstawia Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.  

1.3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych pełnoletnich, które spełnią 

wymagania  niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnicy” lub „Klienci”), dokonujących 

zakupów w placówkach handlowych Organizatora (Dalej: Sklepy),  oraz będących  

konsumentami  w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, że: „za 

konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”  

1.4. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny.  

1.5. Promocja określona w niniejszym regulaminie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy  

o grach hazardowych  z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 165) 

1.6. Promocja określona w niniejszym regulaminie jest sprzedażą premiową w związku  

z przyznaniem przez organizatora Klientom nagrody upominku świątecznego   za dokonanie  

w Sklepach  Organizatora zakupu towarów o określonej wartości.   

 

2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Wielkanocne zakupy premiowe”. 
 

2.1. Akcja Promocyjna kierowana jest do osób , o których mowa w pkt 1.3. niniejszego 

Regulaminu, które w okresie sprzedaży promocyjnej, tj. od 17 do 20 kwietnia 2019 r. 

dokonają jednorazowego (tzn. stwierdzonego na jednym paragonie fiskalnym) zakupu 

dowolnych produktów/ towarów ( z wyłączeniem upominku świątecznego oraz towarów lub 

usług określonych w pkt.3 niniejszego regulaminu ) w dowolnym Sklepie za łączną kwotę 

minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Płatność za w/w zakup może być 

dokonana w formie gotówkowej, kartą płatniczą ,Bonem Społem lub Sodexo . 

2.2. Z udziału w Akcji Promocyjnej Wielkanocne Zakupy Premiowe wyłączony jest  rabat z Karty 

Klienta Społem co oznacza, że w przypadku skorzystania przez Klienta z rabatu z Karty       

Klient nie jest uprawniony do otrzymania upominku świątecznego. 

2.3. Paragony będące wielokrotnością kwoty o której mowa w pkt.2.1 nie uprawniają do odbioru 

wielokrotności  upominku świątecznego .  

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcobyhe2dc
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3. Z Akcji Promocyjnej „ Wielkanocne zakupy premiowe” wyłącza się zakup 

następujących towarów lub usług,  

3.1. napojów alkoholowych (w tym również piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 487);  

3.2. wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j.Dz. U. z 2017 nr 10, poz. 

957) oraz e-papierosów i pojemników (wkładów) zapasowych do tych produktów;  

3.3. transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (np. gaz, prąd, telefon i inne media, raty 

kredytu/pożyczki) oraz zakupy kart lub doładowań energetycznych i telefonicznych typu  

pre-paid;  

3.4. preparatów do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotów służących do karmienia 

niemowląt o których mowa w art. 3  ust. 3  pkt 27 oraz art.  25 ust. 2 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149).  

3.5. Paragony fiskalne, na których widnieją zakupy w/w. towarów lub usług wyłączonych           

z Akcji Promocyjnej, nie mogą stanowić podstawy do wydania upominku świątecznego.           

Z udziału w Akcji Promocyjnej  wyłączone są ponadto paragony fiskalne, których łączna 

kwota zakupu została pomniejszona o wartość rabatu udzielonego w związku z płatnością 

dokonaną z wykorzystaniem Karty Klienta „Społem”.   

3.6. upominku świątecznego określonego w pkt.4.1 niniejszego regulaminu. 

 

4. Upominek świąteczny  
 

4.1 Organizator Akcji Promocyjnej „Wielkanocne zakupy premiowe”, przeznaczył dla klientów 

którzy dokonają zakupów  na warunkach określonych w  niniejszym regulaminie upominek 

świąteczny  

* Majonez 200g produkcji Społem PSS w Gnieźnie o wartości  3,45 

 

5 Zasady wydawania i odbioru upominku świątecznego: 
 

5.1 O możliwości odbioru  upominku świątecznego  informuje klienta kasjer podczas finalizacji 

zakupów przy kasie. Do otrzymania upominku świątecznego uprawniony jest każdy 

uczestnik, który dokonał zakupu towarów  na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie.  

5.2 Odbiór upominku świątecznego   może nastąpić tylko i wyłącznie w dniu zakupów oraz tylko  

i wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupów z zastrzeżeniem pkt. 5.3 poniżej. 

Oznacza to, że nie można odebrać upominku świątecznego później  (np.  tego samego dnia 

po odejściu od kasy, następnego dnia, po tygodniu itd.), choćby przedstawiło się paragon 

fiskalny stwierdzający dokonanie zakupu zgodnie z pkt 2.1 Regulaminu . Kasjer na paragonie 

zamieszcza informację o treści „Upominek Wydano”. 

5.3 W przypadku zakupów w sklepie 149 w Pobiedziskach (Drogeria- ul. K Odnowiciela 13),  

odbiór upominku świątecznego realizowany będzie przy stoisku delikatesowym sklepu 154 

w Pobiedziskach (ul. Armii Poznań 2). Przed odbiorem Klient ma obowiązek  przedstawić  

kasjerowi paragon fiskalny spełniający wymogi w/w regulaminu do dwóch dni roboczych od 

daty dokonania zakupu w sklepie 149 lecz nie później niż do 20 kwietnia 2019 roku.  
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5.4 Odbiór  upominku świątecznego odbywa się w każdym ze sklepów Społem PSS w Gnieźnie  

z wyłączeniem sklepu 149 w Pobiedziskach o którym mowa w pkt 5.3. 

5.5 Organizator zastrzega  brak możliwości wymiany  upominku świątecznego  na inny towar  

lub gotówkę. 

 

 

6 Postanowienia końcowe. 
6.1 Organizator Akcji Promocyjnej informuje Uczestników, że zgodnie z treścią  art. 21 ust. 1 pkt 

68  Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2018 
r. poz. 200) wolne od podatku dochodowego są   wartość wygranych w konkursach i grach 
organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio 
i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,             
a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa 
wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku 
nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród 
otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą 
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; Organizator zastrzega 
sobie prawo przerwania akcji promocyjnej w każdym momencie bez konieczności 
poinformowania Uczestników o  przyczynach przerwania niniejszej akcji. 

6.2 Klientowi przysługuje  prawo do składania reklamacji w związku  z przeprowadzeniem 
niniejszej akcji promocyjnej.  

6.3 Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej w terminie do dnia 29 kwietnia 
2019r. na adres Organizatora podany na wstępie niniejszego regulaminu w pkt. 1.1. Aby 
reklamacja mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać imię i nazwisko, adres do 
korespondencji oraz uzasadnienie przyczyny reklamacji wraz z kopią  paragonu fiskalnego. 

6.4 Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt. 6.3. bądź nie zawierające uzasadnienia 
nie będą rozpatrywane. 

6.5 Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie a uczestnik zostanie poinformowany o jej 
rozpatrzeniu na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia na adres korespondencyjny 
wskazany w reklamacji . Rozstrzygnięcie reklamacji przez Organizatora ma charakter 
ostateczny.  

6.6 Postępowanie reklamacyjne dotyczące przeprowadzenia niniejszej akcji promocyjnej nie 
wyłącza ani nie ogranicza uprawnień przysługujących uczestnikowi na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.     

6.7  W związku z akcją promocyjną  będą przetwarzane wyłącznie dane osobowe uczestników, 
którzy złożą reklamację zgodnie z niniejszym regulaminem. Administratorem danych 
osobowych uczestników podanych w związku z złożeniem reklamacji jest Organizator. 
Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.         
o ochronie danych osobowych   (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe przetwarzane będą 
wyłącznie w celach rozpatrzenia przez Organizatora reklamacji związanej z promocją. 
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawienia, 
sprostowania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania usunięcia 
tych danych. Administrator danych osobowych informuje, że podanie tych danych jest 
dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Każdy, którego dane są przetwarzane 
ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora, przy czym jest to równoznaczne z cofnięciem reklamacji. 

6.8 Regulamin  Akcji promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora, w Sklepach 
Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.spolemgniezno.pl. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcojqgezti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcojqgezti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzzgqzds
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6.9 Wzięcie udziału w promocji oznacza zapoznanie się uczestnika z postanowieniami 
niniejszego regulaminu, oraz zaakceptowanie wszystkich warunków określonych                     
w regulaminie. 
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 Załącznik nr 1 

Lista placówek Organizatora. 

L.P. 
NUMER 
SKLEPU 

ADRES SKLEPU NAZWA SKLEPU RODZAJ SKLEPU GODZINY OTWARCIA SKLEPU 

SKLEPY „SPOŁEM” PSS W GNIEŹNIE MIESZCZĄCE SIĘ W GNIEŹNIE 

1 1 UL. ROOSEVELTA 59 TORCIK SPOŻYWCZY 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  

6.00-17.00 
SOBOTA 6.00-14.00 

2 7 MNICHOWO 14C  
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00 

3 11 UL. WARSZAWSKA 5 DELIKATESY 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00 

4 12 
UL. CHROBREGO 2 DELIKATESY 

STAROMIEJSKIE 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
 NIEDZIELA 9.00-17.00 

5 13 
OS. JAGIELLOŃSKIE  45 

TRZYNASTKA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
 NIEDZIELA 9.00-17.00 

6 22 
UL. LUDWICZAKA 3 

MIESZKO 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 
 6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00 
NIEDZIELA 9.00-17.00 

7 23 
UL. WSCHODNIA 1 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
 NIEDZIELA 9.00-17.00 

8 27 
UL. WITKOWSKA 18A 

WIKTORIA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
 NIEDZIELA 9.00-17.00 

9 28 
UL. POZNAŃSKA 39 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
 NIEDZIELA 9.00-17.00 

10 32 
UL. BUDOWLANYCH 2 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-17.00 

11 42 
UL. ŻWIRKI I WIGURY 21 

MAJA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00 
NIEDZIELA 9.00-17.00 

12 
55 

 

UL. BOCZNA 2 
---------- 

SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
 NIEDZIELA 9.00-14.00 

13 

 
63 

UL. ARMII KRAJOWEJ 10 
RZEPICHA 

SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-20.00 

SOBOTA 6.00-20.00      
NIEDZIELA 9.00-14.00 

14 69 
UL. MIODOWA 2 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-21.00     
 NIEDZIELA 9.00-17.00 

15 86 
UL. STASZICA 12A 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-22.00 

SOBOTA 6.00-22.00      
NIEDZIELA 8.00-22.00 

16 87 
UL. ROOSEVELTA 96 

ZIEMOWIT 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.30 

SOBOTA 6.00-21.30  NIEDZIELA 9.00-20.00 
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17 88 
UL. BUDOWLANYCH 25C 

---------- 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-21.00 

SOBOTA 6.00-14.00 

18 89 
UL. CIENISTA 37 

ANNA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-19.00 

SOBOTA 6.00-14.00 

SKLEPY „SPOŁEM” PSS W GNIEŹNIE MIESZCZĄCE SIĘ W POBIEDZISKACH 

19 149 
UL. K. ODNOWICIELA 12 

DROGERIA 
DROGERIA 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
8.00-17.30  

SOBOTA 8.00-14.00 

20 154 
UL. ARMII POZNAŃ 2 

BOGNA 
SPOŻYWCZO- 

PRZEMYSŁOWY 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK  
6.00-20.00  

SOBOTA 6.00-20.00     
 NIEDZIELA 9.00-17.00 


