
 

REGULAMIN PROMOCJI „ZGARNIJ LEGO” 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Zgarnij Lego” zwanej dalej „Promocją” jest „Społem” 
Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Leonarda 6, 
zwana dalej Firmą.  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000124058, adres e-mail: biuro@spolem.net.pl, nr telefonu: + 48 41 344 60 70 

 (zwana dalej „Organizatorem”). 

 2. Promocja obowiązuje od dnia 7.01.2019 r. do 31.01.2019 lub wyczerpania zapasów 
produktów promocyjnych, przy czym naklejki promocyjne wydawane są do dnia 20.01.2019r. 

3. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna w Sklepach PSS Społem Kielce, biorących 
udział w programie: Gama 1 ul. Kazimierza Wielkiego 45, Gama 30 ul. Orkana 14a i „Zbyszko” 
ul. Barwinek 26 oraz w siedzibie Organizatora. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora (osoba fizyczna mająca 
pełną zdolność do czynności prawnych), który dokona w okresie obowiązywania 
Promocji zakupów na minimalną łączną kwotę 50 zł oraz wyrazi chęć udziału w Promocji 
na warunkach określonych w Regulaminie („Uczestnik”). 

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji po dokonaniu zakupów wyłącznie w 
sklepach należących do sieci Społem PSS Kielce i biorących udział w programie. 

3. Uczestnik, który w ramach Promocji dokonał zakupów na łączną minimalną wartość 50 
zł / brutto  nabywa prawo do uczestniczenia w promocji. Przy czym promocja nie 

obejmuje zakupu alkoholu mocnego, piwa, artykułów tytoniowych, produktów do 
początkowego karmienia niemowląt, kart telefonicznych. 

4. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktu/ów zakupionego/ych w 
ramach Promocji, przy zakupie którego Uczestnik wziął udział w Promocji (np. gdy 
Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy), a tym samym w 
przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełnił warunku uczestnictwa w 
Promocji (tj. realizacji zakupów na minimalną kwotę 50 zł / brutto), Uczestnik 
niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru, powinien 
odstąpić także od umowy w zakresie Promocji.  
5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  



6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej 
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 
2 ust. 3 Regulaminu.  

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami.  

 

§3 ZASADY PROMOCJI 

1. Celem promocji jest wydanie Klientowi spełniającemu kryteria udziału w promocji 
opisanej w §2 naklejek (niebędących środkiem płatniczym), które w obecności 
wydającego zostaną naklejone na kartę wydawana jako element promocji podczas 

pierwszego wydania naklejki. Łączna ilość wydanych naklejek w ilości 15 sztuk 

upoważnia do odbioru zestawu klocków Lego. 
2. Wydanie naklejki przez kasjera / kasjerkę w sklepie Społem następuje po każdorazowym 

zrealizowaniu zakupów na kwotę minimum 50 zł, przy czym  wielokrotność kwoty 50 zł 
skutkuje wydaniem kolejnej naklejki. 

3. Ilość naklejek wydawanych do 20.01.2019 jest równa piętnastokrotności zestawów 
Lego przekazanych do sklepów i wynosi: dla sklepu Gama ul. Kazimierza Wielkiego 45 i 

sklepu „Zbyszko”- 1485 szt, dla sklepu Gama ul. Orkana 14a- 1500 szt. 

4. Warunkiem otrzymania zestawu klocków Lego jest przekazanie karty z naklejkami 

Kasjerce / Kasjerowi.  

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu, z 

poszanowaniem praw nabytych przez Uczestników Promocji. Zmiany regulaminu 

ogłaszane będą na stronie internetowej www.spolemkielce.pl i wejdą w życie z 
dniem ogłoszenia. 

2. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w sklepach lub na adres biuro@spolem.net.pl. 
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