


 
REGULAMIN PROMOCJI     
 
§ 1  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
1. Organizatorem promocji  jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego "SŁAWA" Sp. z .o.o.                   
z siedzibą w SŁAWIE - Przemysłowa 6A, NIP 925-00-04-392  
2. Promocja odbywa się w terminie od 10 września do 30 listopad 2018 roku.  
3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
4. Promocja dotyczy zakupu produktów:  
a. Szynka Krucha z NW  
b. Schab Kruchy z NW  
c. Osełka Krucha z NW  
d. Schab Borowy  
e. Szynka Borowa  
f. Kiełbasa Krucha z Jagnieciną  
g. Kabanos wp-drobiowy 500g  
h. Krakowska sucha wp. 0,70 kg/szt  
i. Pasztet Borowy z jagnięciną  
j. Kiełbasa śląska SŁAWA  
k. Kiełbasa podwawelska SŁAWA  
l. Kiełbasa krucha z indyka  
m. Biała Parzona z indyka  
n. Kura w galarecie  
o. Szynka - Bianche    
p. Kiełbasa z piersi kurczaka 84% mięsa 
q. Kiełbasa jasna z kurczaka  
r. Kiełbasa ciemna z kurczaka  
s. Indusie 195 g x10 szt = 1 karton 
 
5. Informacje na temat Promocji rozpowszechniane będą poprzez materiały informacyjne oraz  
poprzez przedstawicieli Organizatora.  
6. Uczestnikami Promocji zwanymi dalej Uczestnikami mogą być hurtownie oraz sklepy 
detaliczne obsługiwane przez Dystrybutorów, które w okresie trwania Promocji zakupią 
wskazane w Regulaminie Promocji Produkty Promocyjne oraz zachowają i prześlą 
Organizatorowi w określonym czasie dokumenty informacyjne wraz z przyklejonymi w 
odpowiednim miejscu znaczkami.  
7. Ilość znaczków równoznaczna jest z ilością punktów. Każdy produkt objęty promocją 
oznaczony jest ilością punktów jak poniżej:  
 
 
 
 



 
 
 

Produkt Punkty  (znaczki) 
Indusie 195g x 10 szt = 1 karton  4  
Szynka krucha z NW 5 
Schab kruchy z NW 5 
Osełka krucha z NW 1 
Schab borowy  5 
Szynka borowa 5 
Kiełbasa krucha z jagnięciną  1 
Kabanos wp-drobiowy 500g 2 
Krakowska sucha wp. 700g 3 
Pasztet borowy z jagnięciną 2 
Kiełbasa śląska SŁAWA 2 
Kiełbasa podwawelska SŁAWA 1 
Kiełbasa krucha z indyka 1 
Biała parzona z indyka 2 
Kura w galarecie 3 
Szynka Bianche 2 
Kiełbasa z piersi kurczaka 84% mięsa 2 
Kiełbasa jasna z kurczaka 2 
Kiełbasa ciemna z kurczaka 3 
 
§ 2  
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 
Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zakup produktów objętych promocją w okresie 
trwania promocji.  
  
§ 3  
 
NAGRODY i ZASADY ICH PRZYZNAWANIA  
 
1. Organizator wskazuje następujące nagrody w Promocji oraz zasady ich przyznawania:  
Nagrody Ilość punktów (znaczki) do zebrania 
BON ZAKUPOWY  -SKLEP "SMYK"  400  
BON ZAKUPOWY - SKLEP "KRUK"  1000 
BON ZAKUPOWY - SKLEP "DOUGLAS"  600  
BON ZAKUPOWY - SKLEP H&M 600 
iPhone  SE 32GB SPACE GREY  2400 
BLENDER MARKI - BRAUN 1200 
SŁUCHAWKI  Sennheiser HD 201 220 
CIŚNIENIOWY EXPRES DO KAWY 
MARKI - DE LONGHI 

2800 

KPL.RĘCZNIKÓW NA PREZENT 250 
SMARTWATCH - OPASKA                          
MI BAND 3 - Xiaomi 

420 



 
 2. Prawidłowo wypełnioną ulotkę z przyklejonymi znaczkami Uczestnik powinien dostarczyć 
w terminie najpóźniej do 07 grudnia 2018 do siedziby Zakładu -  działu marketingu 
Organizatora.  
3. W przypadku wyczerpania się zapasu modelu nagrody przedstawionej w ulotce 
informacyjnej Organizator dostarczy Nagrodę o zbliżonej wartości i parametrach.  
4. Organizator dostarczy nagrodę na wskazany w dostarczonej ulotce adres do 3 tygodni od 
daty otrzymania prawidłowo wypełnionej ulotki ze znaczkami.  
5. Nadzór nad przebiegiem Promocji, w tym rozpatrywanie reklamacji, należeć będzie do 
powołanej przez Organizatora komisji w składzie trzech przedstawicieli Organizatora.  
6. Wszystkich nagrodzonych Uczestników obowiązują przepisy podatkowe obowiązujące na  
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
§ 4  
 
WARUNKI REKLAMACJI  
 
1. Wszelkie reklamacje z tytułu udziału lub sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy 
mogą zgłaszać na piśmie na adres ZPM SŁAWA Sp. z.o.o.- ulica Przemysłowa 6 A  przez 
cały czas trwania Promocji oraz w ciągu 14 dni od dnia jej zakończenia, jednak najpóźniej do 
dnia 30 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacje 
zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane przez Organizatora.  
 
2. Pisemne reklamacje powinny zawierać nazwę firmy, imię, nazwisko i dokładny adres 
uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji wraz z jej 
uzasadnieniem.  
 
3. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu Promocji przez komisję, o której 
mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu Promocji, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.  
 
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji komisji listem poleconym na adres podany w 
zgłoszeniu reklamacyjnym.  
 
 
§ 5  
 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU  
 
1. Przystępując do promocji Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. Dane będą 
przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej promocji oraz w związku z przekazaniem 
nagród i komunikacji marketingowej.  
 
 
2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Promocją jest 
Organizator.  
 
3. Podanie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jest dobrowolne, 
jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w 
dowolnym momencie trwania promocji, jednak cofnięcie będzie uniemożliwiało udział w 
Promocji.  



 
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania.  
  
 
§ 6  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Promocji w Internecie na  
www.zpmslawa.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.  
 
 
2. Regulamin Promocji jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady 
Promocji.  
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Promocji. Zmiana taka nie wpłynie 
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz nie wpływa na już nabyte prawa 
Uczestników.  
 
  
Regulamin zatwierdzono i przyjęto do realizacji –27.08.2018 r. 


