
                               ZAŁĄCZNIK NR 2 

                  REGULAMINU KONKURSU W SIECI SKLEPÓW LEWIATAN-RAZEM 

/Określa zasady udziału, wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród w konkursie klientów sieci sklepów Lewiatan-Razem/ 

                                                              POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą  „ZAWODY O NAGRODY”. 

2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych. 

3. Organizatorem Konkursu jest: 

a. Sieć sklepów Lewiatan-Razem z siedzibą w Lublinie ul. Mełgiewska 2, zwana dalej Organizatorem, oraz 

franczyzobiorcy sieci Lewiatan-Razem, zwani dalej Organizatorem lub zamiennie Sklepem. 

4. Konkurs jest prowadzony w wyznaczonych placówkach handlowych (zwanych dalej Sklepami), należących do sieci 

sklepów Lewiatan- Razem. Lista Sklepów biorących udział w konkursie znajduje się na stronie internetowej sieci 

www.stowarzyszenie-razem.pl ponadto Sklepy biorące udział w konkursie są oznakowane plakatami (ulotkami). 

5. Konkurs trwa w okresie od 01.10.2011r. do 30.11.2011r.  

                                                               ZASADY UCZESTNICTWA 

6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, klienci Sklepu  

          Lewiatan- Razem zwani dalej Klientami.  

7. W konkursie nie mogą brać udziału: 

a. właściciele sklepu oraz ich najbliższa rodzina ( małżonek, dzieci, rodzice,  rodzeństwo). 

b. pracownicy sklepu oraz ich najbliższa rodzina ( małżonek, dzieci, rodzice,  rodzeństwo). 

c. pracownicy Stowarzyszenia RAZEM i Sieci Lewiatan. 

8. Klient, biorący udział w konkursie otrzymuje od pracownika sklepu Lewiatan-Razem kupon konkursowy, który powinien 

zawierać: 

a. pieczątkę sklepu oraz podpis pracownika wydającego kupon, 

b. miejsce na dane teleadresowe klienta oraz zgodę klienta na wykorzystanie danych w celach marketingowych w przypadku 

otrzymania nagrody, 

c.  miejsce na pieczątki potwierdzające dokonanie zakupu w ramach konkursu, 

d. miejsce, na wpisanie hasła reklamującego sieć Lewiatan-Razem. 

9.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dokonanie jednorazowych zakupów na kwotę min. 25 zł. 

10.  Klient posiadający paragon spełniający w/w warunki otrzymuje od sprzedawcy pieczątkę na kuponie. Wielokrotność 

kwoty 25 zł uprawnia do otrzymania kolejnych pieczątek. Klient jest zobowiązany do zachowania paragonów.  

11.  Po zebraniu 16 pieczątek, Klient umieszcza kupon konkursowy wraz z paragonami w białej kopercie formatu C 6, zakleja 

ją, następnie wrzuca kopertę do znajdującej się w sklepie oznakowanej urny. (Koperty będą dostępne w sklepie).  

12.  Klient może na kuponie w wyznaczonym miejscu wpisać hasło reklamujące Sieć Lewiatan-Razem. Spośród kuponów z 

wpisanymi hasłami zostaną wyłonieni autorzy najciekawszych haseł - laureaci nagród extra sieci Lewiatan-Razem. 

(wycieczka i pobyty w SPA) 

13.  Kupon jest ściśle związany ze sklepem, w którym został wydany. Wyłącznie kupony i paragony ze sklepu, w którym 

zostały wydane będą uwzględnione przy przyznawaniu nagród tego sklepu.  

14.  W przypadku stwierdzenia, że kupon nie spełnia wymagań regulaminu (brak pieczątki sklepu, brak danych klienta, brak 

wymaganej ilości pieczątek potwierdzających zakup) lub paragony są nie z tego samego, co kupon sklepu, albo nie 

spełniają warunków regulaminu określonych w pkt.11, stwierdza się nieważność kuponu. 

 

ZASADY  WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZEKAZANIA NAGRÓD 

15.  Nagrody extra Sieci Lewiatan-Razem:  

a.  Nagroda nr 1 – siedmiodniowa wycieczka zagraniczna dla dwóch osób oraz dodatkowa nagroda pieniężna z przeznaczeniem 

na podatek dochodowy.    

b. Nagroda nr 2 i 3 - trzy dniowy pobyt w SPA dla dwóch osób oraz dodatkowa nagroda pieniężna z przeznaczeniem na podatek 

dochodowy.    

c. Autorzy najciekawszych haseł reklamujących sieć Lewiatan-Razem zdobędą nagrody extra Sieci Lewiatan-Razem. Zostaną 

wyłonieni spośród autorów haseł umieszczonych na kuponach konkursowych złożonych we wszystkich sklepach Sieci Lewiatan-

Razem, biorących udział w konkursie.  

d. Wyłonienie laureatów nagród extra Sieci Lewiatan-Razem odbędzie się w siedzibie sieci w Lublinie ul. Mełgiewska 2 w dniu 21 

grudnia 2011 r. przez komisję konkursową. 

16.  Nagrody sklepu: 

a. Nagrody sklepu będą przyznane osobom, które złożą największą ilość ważnych kuponów konkursowych. 

b. Laureaci zostaną wyłonieni przez komisję konkursową pracującą pod nadzorem właściciela sklepu.  

c.  Pierwsze miejsce  - nagroda nr 1 laptop marki HP COMPAQ z oprogramowaniem operacyjnym oraz dodatkowa nagroda pieniężna 

http://www.stowarzyszenie-razem.pl/


 z przeznaczeniem na podatek dochodowy.    

d. Drugie miejsce - piekarnik elektryczny. 

e. Trzecie miejsce - nagroda nr 3 

f. Za zajęcie kolejnych miejsc przewidziane są liczne nagrody pocieszenia. 

17. W przypadku, gdy więcej niż jeden klient złoży taką samą liczbę ważnych kuponów konkursowych o przyznaniu nagrody zadecyduje 

wartość zakupów zrealizowanych w ramach konkursu. Ww. wartość będzie wyliczona na podstawie dołączonych do kuponów 

paragonów. 

18.  W przypadku, gdy wartość zakupów obliczona na podstawie paragonów będzie taka sama, nagroda zostanie przyznana klientowi, który 

odpowie poprawnie na pytania konkursowe przygotowane na tą okoliczność przez komisję konkursową. 

19.  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Otrzymującemu nagrodę nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody. 

20.  Organizator nie jest gwarantem, jakości nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producentów 

lub autoryzowanych dystrybutorów nagród.  

21. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu 

obowiązek zapłaty podatku dochodowego zryczałtowanego wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w 

zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartośd nagrody przekracza kwotę760,- PLN. Mając 

powyższe na względzie, obowiązek zapłaty podatku dochodowego powstaje w przypadku zdobycia nagród:  

   a. Nagrody extra sieci nr 1 – 7-dniowa wycieczka zagraniczna dla dwóch osób oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. 

   b. Nagrody extra sieci nr 2 i 3 – 3-dniowy pobyt w SPA dal dwóch osób oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. 

   c. nagrody nr 1 sklepu Lewiatan-Razem - laptopa z oprogramowaniem oraz dodatkowej     

       nagrody pieniężnej. 

22.   Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 21 lit. a, b oraz c nie zostanie wypłacona zwycięzcy, a przeznaczona w całości na 

zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywca nagrody upoważnia organizatora do odprowadzenia 

podatku od wygranej do właściwego urzędu skarbowego.  

23. Nagrody extra Sieci Lewiatan-Razem oraz nagrody sklepu nr 1, 2 i 3 zostaną wręczone zwycięzcom po podpisaniu 

protokołu odbioru nagrody. 

24. Przekazanie nagród będzie miało miejsce w sklepie, w którym został złożony kupon konkursowy. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ODBIÓR NAGRÓD. 

25. Klienci, którzy zostaną zwycięzcami konkursu będą o tym fakcie powiadomieni w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyłonienia 

zwycięzców telefonicznie, listownie lub drogą emailową. Lista zwycięzców będzie wywieszona w sklepie oraz na stronie internetowej 

www.stowarzyszenie-razem.pl  

26. Klient powinien odebrać nagrodę sklepu w ciągu 7 dni licząc od dnia powiadomienia nie później jednak niż do dnia 31.12.2011 r. 

Nieodebranie nagrody w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z nagrody. 

27.  Wręczenie nagrody extra sieci Lewiatan-Razem nastąpi do dnia 15.01.2012 r. w sklepie, w którym został złożony zwycięski kupon. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

28. Uczestnik konkursu poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na kuponie konkursowym potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

29. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych teleadresowych w celach marketingowych na 

warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych 

zebranych podczas konkursu jest – w rozumieniu w/w Ustawy – Organizator. 

30. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu. 

31. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania konkursu z ważnych powodów np. zmiany przepisów prawnych lub 

zdarzeń losowych niezależnych od organizatora. 

32. Wszelkie informacje na temat niezgodnego z regulaminem przebiegu konkursu można zgłaszać do Stowarzyszenia Kupców i 

Przedsiębiorców Polskich „RAZEM” na adres biuro@stowarzyszenie-razem.pl lub do właściciela sklepu. 
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