
REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs Świąteczno-Noworoczny ”

1.  Organizatorem konkursu  „Świąteczno-Noworocznego”  (zwanego  dalej:  Konkursem)  są  Zakłady
Mięsne „HAM” Cichoń i Wspólnicy s.j. z siedzibą w Radzionkowie, ul Szybowa 7 (dalej: Organizator).

2. Nagrodą w konkursie jest: 

- nagroda I stopnia: Odkurzacz automatyczny Xiaomi Mijia Vacum 1C ( o wartości 939 zł )

- nagroda II stopnia: Robot planetarny Desire ( o wartości 789 zł )

- nagroda III stopnia: Blender kielichowy Activmix Team ETA1103 ( o wartości 149 zł )

3. Konkurs przeprowadzony będzie w dniach 29.11 – 07.01.2022 r. Termin składania zgłoszeń  przez 
uczestników od 29.11-31.12.2021. Wyłonienie zwycięzców odbędzie się 07.01.2022.

4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja w składzie:

 Andrzej Cichoń
 Mateusz Cichoń
 Dariusz Brzeziecki

zwana dalej: Komisją Konkursową.

5. Udział w Konkursie wziąć mogą pełnoletni klienci sklepów firmowych „Szyneczka”

którzy w okresie sprzedaży promocyjnej dokonają zakupu za minimum 30 zł *

( * z wyłączeniem alkoholu i artykułów tytoniowych )

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wpisanie swojego numeru telefonu na odwrocie
paragonu, a następnie wrzucenie paragonu do znajdującej się w sklepie firmowym „Szyneczka” urny.

7. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31.12.2021 r.

8.  W  dniu  07.01.2022  r.  Organizator  skontaktuje  się  z  losowo  wybranymi  osobami,  spośród
zgłoszonych uczestników, zadając im pytanie konkursowe, związane z działalnością Organizatora,
które będzie dotyczyć jednego z poniższych zagadnień:

 adresu siedziby Organizatora;
 roku założenia działalności przez Organizatora;
 adresów 3 dowolnie wybranych sklepów firmowych „Szyneczka”;
 aktualnych promocji  obowiązujących w sklepie  firmowym „Szyneczka”  w którym uczestnik

Konkursu zgłosił swój udział w Konkursie.

9. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który jako pierwszy odpowie prawidłowo na zadane przez
Komisję Konkursową pytanie.

10. Wręczenie nagród nastąpi w ustalonym ze zwycięzcami Konkursu terminie w umówionym sklepie.

11. W przypadku wątpliwości, prawo do dokonywania wykładni postanowień niniejszego Regulaminu
przysługuje członkom Komisji Konkursowej.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w
tym Kodeksu Cywilnego.


