
                          Regulamin programu - zbieraj naklejki i kupuj produkty  

                          z kolekcji CHERRY  marki AMBITIN  z rabatem 50% 

 

                                                       § 1 

                                                 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem programu jest "Społem "Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach z siedzibą przy ul.   
Św. Leonarda 6 ( zwana w dalszej części Organizatorem) 

2.  Program trwa od 2.11.2018 do 31.12. 2018  w następujących sklepach  w Kielcach: Gama 1 ul. Kazimierza 

Wielkiego 45, Gama 5 ul. Witosa 68, sklep 7 ul. Sowia 1, Gama 8.ul. Szkolna 36, Gama 9 ul. Jagiellońska 

9,Sklep 10 Zbyszko ul. Starowapiennikowa 26, Gama 11 ul.  Seminaryjska 28, gama 30 ul. Orkana 14a,sklep 51 

Michał ul. Zagórska 50,sklep 76 Wojtek ul. Konopnickiej 5, sklep 91 Sezam ul. Piekoszowska 37, Gama 112 
ul.Warszawska 151, Gama 137 ul. Szczecińska 11, Gama 203 ul. Pakosz 44, Delikatesy 204 ul. Rynek 5, Gama 
232 ul. Pocieszka 17, Gama 249 ul. Kryształowa 4,sklep Bartek wszystko dla domu ul. Sienkiewicza 55,sklep 
Tęcza spoż. ul.  Sienkiewicza 44, Bartek spożywczy ul. Czarnowska 7/9, sklep 190 ul. Turystyczna 1 ,Gama 230 

ul. Klonowa 54 , sklep 200 ul. Zagórska 62 

                                                                    § 2  

                                               Warunki wzięcia udziału w Programie 

 

1. W programie mogą brac udział osoby fizyczne ,zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, które   
ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełna zdolność do czynności prawnych. 

                                                          § 3  

                                         Zasady i przebieg Programu 

 

1. Program trwa od 2.11.2018 do 31.12.2018 , naklejki za dokonane zakupy wydawane są od 2.11.2018.do 
31.12.2018. i czas wykorzystania ich na zakupy produktów z rabatem kończy się 31.12.2018. 

2. W czasie trwania programu każdy klient ,który wyda co najmniej 20 zł na zakupy w wyżej wymienionych 
sklepach otrzymuję kupon do wyklejania i 1 naklejkę. Wielokrotność kwoty 20 zł skutkuje wydaniem 
kolejnych naklejek. 

3. Do zakupów wlicza się cały asortyment produktów znajdujących się w danym sklepie. 

4. Klient musi umieścić naklejki we właściwym miejscu na kuponie otrzymanym od kasjera 

5. Aby skorzystać z rabatu na wybrany produkt z programu należy posiadać na kuponie 4 naklejki ,i przekazać 
kupon kasjerowi ,który na tej podstawie może naliczyć rabat w wysokości 50% na wybrany przez klienta 
produkt marki AMBITION z kolekcji CHERRY 

6. Produkty z kolekcji Cherry będą sprzedawane z rabatem do wyczerpania zapasów na poszczególnych 
sklepach, . Kolekcja Cherry nie ma produktów będących zamiennikami. 

 

 



 

 

 

                                                           § 4 

                                        Prawa i obowiązki Organizatora  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Klientów , których działania są 
sprzeczne z prawem , dobrymi obyczajami lub Regulamin                                    

                                                            § 5 

                                        Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Programie zawarta w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają 
charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia  Regulaminu 

2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Programu w siedzibie Organizatora i na stronie  

 www.spolemkielce.pl 

3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu , a także do przerwania lub zawieszenia 

Programu jak również do jego wcześniejszego zakończenia , wyłącznie z ważnych przyczyn , do których 
należą m.in. zmiana przepisów prawa lub siła wyższa.  

W przypadku zaistnienia w/w sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie  www.spolemkielce.pl 

 


