
REGULAMIN KONKURSU "Za zakupy w Koszyku" NAGRODY 
 
§ 1.Postanowienia ogólne  
 

1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wenta z siedzibą 38-130 
Frysztak ul. Frysztackiego 32 

2. Konkurs jest skierowany do wszystkich klientów sklepu Zielony Koszyk Ustrzyki Dolne 
Konkurs "Za zakupy w Koszyku" rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2016 r trwa do 31 
grudnia 2016r.  

3. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.zielonykoszyk.eu  

 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie "Za zakup w Koszyku" 

 
1. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni Klient sklepu Zielony Koszyk Ustrzyki 

Dolne  z wyłączaniem pracowników . 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie i podpisanie imiennie (imię, nazwisko, 

adres, nr telefonu) zebranych paragonów do 31 grudnia 2016 
 

§ 3. Zasady Konkursu "Za zakupy w Koszyku" 
 

1. Konkurs "Za zakupy w Koszyku " polega na zbieraniu paragonów za zakupy w czasie 
trwania konkursu o minimalnej wartości  każdego paragonu 30 zł brutto.  

2. Paragony, które biorą udział w Konkursie "Za zakupy w Koszyku" muszą spełnić łącznie 
następujące warunki:  

a) data zakupu na paragonie zawiera się w czasie trwania Konkursu "Za zakupy w Koszyku" 
b) paragon musi być czytelny,  
c) każdy z paragonów uczestniczących w konkursie należy na odwrocie podpisać imiennie podać 
adres i nr telefonu kontaktowego.  

Komisja w składzie : 
-Sławomir Bajgier , 
-Tomasz Wątor 
-Adrian Mendocha  
spośród wszystkich paragonów wylosuje jeden paragon, a jego właściciel otrzyma nagrodę 
główną: 750 zł w bonach Zielony Koszyk  po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie 
dotyczące działalności Sieci Zielony Komisja z pozostałych paragonów wylosuje:  

-dwie nagrody po 250 zł w bonach Zielony Koszyk                                                                                            
-dwie nagrody po 200 zł w bonach zielony Koszyk                                                                                                 
-pięć nagród po 150 zł w bonach Zielony Koszyk                                                                                        
- sześć nagród po 100 zł w bonach Zielony Koszyk  
 
 

§4 Dane osobowe uczestnika konkursu 
 

1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w trybie określonym wyraża jednocześnie zgodę 
       na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu związanym z 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu "Za zakupy w Koszyku ", zgodnie z Ustawą o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. 
  2. Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu "Za zakupy w Koszyku " są: imię i nazwisko, adres, nr 
telefonu Uczestnika konkursu. 
3.Uczestnik Konkursu "Za zakupy w Koszyku "wyraża zgodę na opublikowanie na stronie 



www.zielonykoszyk.eu jego nazwiska i imienia w przypadku wygrania nagrody bez jakiegokolwiek 
wynagrodzenia. 

 
 
 

 
§ 4. Przyznanie i wydanie Nagród  
 

1. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie łącznie warunków § 2 punkt 1 i 2 § 3 punkt 2 
oraz postanowień niniejszego paragrafu.  

2. Losowanie zwycięzców odbędzie się w dniu 05.01.2017 o godzinie 12 w sklepie Zielony 
Koszyk w Ustrzykach Dolnych , obecność podczas losowania nagród obowiązkowa  .W 
przypadku nieobecności osoby wylosowanej będzie losowana następna osoba 

3. Odbiór nagrody głównej odbędzie się w sklepie  Zielony Koszyk w dniu rozstrzygnięcia 
konkursu. 

4. Odbiór nagród dodatkowych odbędzie się w Sklepie Zielony Koszyk w Ustrzykach Dolnych 
bezpośrednio po wyłonieniu zwycięzców.  

5. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.  
6. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.  
7. Jednej osobie przysługuje jedna nagroda.  

  
§ 5 .Postanowienia końcowe 
 
1.Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu 
"Za zakupy w Koszyku" 
 
2.W spawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
 


