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REGULAMIN KONKURSU 

45 lat Domu Handlowego „Jubilat” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Handlowa Spółdzielnia JUBILAT w Krakowie                      

al. Zygmunta Krasińskiego 1. 

2. W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni Klienci, którzy w okresie trwania 

konkursu tj.  w dniach od 20.06 do 31.07.2014 r. dokonają jednorazowo na jednym  

z 3 stoisk DH „Jubilat”      w Krakowie al. Z. Krasińskiego 1 zakupów na kwotę  

minimum 40,00 zł. 

3. Każdy Klient, o którym mowa w pkt. 2 otrzyma znaczek konkursowy, który należy 

nakleić na KARCIE KONKURSOWEJ wydawanej w kasach stoisk DH „Jubilat”. Ilość 

znaczków uzależniona będzie od wartości zakupów stanowiących wielokrotność kwoty 

40,00 zł.      W przypadku zakupów na kartę klienta liczyć się będzie wartość zakupu po 

udzieleniu rabatu. 

4. Dowodem dokonania zakupów będą paragony kasowe, które należy zachować do końca 

trwania konkursu. Paragony te należy przekazać organizatorowi konkursu na pisemne 

lub telefoniczne jego żądanie. 

5. Nagrodzeni zostaną Klienci, którzy w okresie trwania konkursu dokonają zakupów na 

najwyższą wartość, prawidłowo wypełnią KARTĘ KONKURSOWĄ oraz dostarczą 

paragony potwierdzające dokonanie zakupów. 

6. KARTY KONKURSOWE należy dostarczyć do siedziby organizatora:                                            

*  osobiście (stoisko monopolowe DH „Jubilat” parter od ul. Zwierzynieckiej ),                                                          

* pocztą  ( 31-111 Kraków, al. Z. Krasińskiego 1 z dopiskiem KONKURS) 

 w nieprzekraczalnym terminie do 10.08.2014 r. ( decyduje data stempla pocztowego). 

7. Nagrodami w konkursie są:                                                                                                                  

*      I miejsce -  Telewizor SAMSUNG  40” 

*     II miejsce -  Apple  iPad  16 GB 

*    III miejsce  -  Rower Romet Delta Turing 26” 

*     8 nagród pocieszenia :  

Ekspres do kawy BOSH,  Mikser ZELMER, Komplet garnków VIKOS (9 elementów), 

Miska do sałat JOSEPH,  Serwis kawowy KUBIKO (17 elementów), WOK ceramiczny, 

Czajnik z gwizdkiem , Garnek do gotowania na parze. 
 

Podatek od nagród zostanie zapłacony przez Organizatora konkursu. 
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8. Po zakończeniu konkursu jury konkursowe dokona przeglądu prawidłowości złożonych 

KART KONKURSOWYCH i ustali listę zwycięzców do dnia 31.08.2014 r.  

Decyzja jury nie podlega odwołaniu. 

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieniu listownie o wygranej i terminie odbioru 

nagrody. Lista nagrodzonych osób będzie wywieszona na terenie DH „Jubilat” od dnia 

1.09.2014 r. 

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

wyłącznie do celów w/w konkursu oraz podanie nazwisk laureatów do publicznej 

wiadomości na terenie DH „Jubilat”. 

11. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników konkursu jest 

Handlowa Spółdzielnia JUBILAT w Krakowie. Dane osobowe Uczestników Konkursu 

przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu,  w szczególności wydania nagród laureatom, przy zachowaniu zasad 

określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy 

Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 

jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.  

12. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego 

obowiązujące przepisy prawa, a po zakończeniu konkursu zostaną usunięte. 

13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Handlowej Spółdzielni JUBILAT ani ich 

rodziny 

14. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności 

„loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, „loterią audiotekstową” ani też „loterią 

fantową”, których wynik w szczególności zależy od przypadku (przeprowadzenia 

losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U.09.201.1540).  

 


