REGULAMIN AKCJI
„Morska Ekipa”
Termin akcji 13.05-16.08.2021r.
1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem akcji „Morska Ekipa” jest „SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
„Jedność” w Częstochowie, 42-200 Częstochowie, ul. Wolności 83/85, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156010, NIP 5730104996, REGON
000428442.
1.2 „SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Częstochowie, 42-200 Częstochowa
prowadzi sklepy detaliczne pod nazwami Społem oraz Gama (Sieć Społem oraz Gama).
1.3 Akcja ”Morska Ekipa” skierowana jest do klientów sklepów: nr 270, ul. Jesienna 44 42-200
Częstochowa, nr 129 ul. Sportowa 91/97 42-200 Częstochowa, nr 90 ul. Gombrowicza 5 42-200
Częstochowa, nr 22 ul. Warszawska 52 42-200 Częstochowa, nr 285 ul. Jasnogórska 38 42-200
Częstochowa, nr 94 ul. Bacewicz 5 42-200 Częstochowa, nr 41 Al. Wolności 83/85 42-200 Częstochowa,
nr 252 ul. Mirowska 56 42-200 Częstochowa, nr 54 ul. Łęczycka 55 42-200 Częstochowa, nr 245 ul. Zana
7 42-200 Częstochowa, Częstochowa, nr 13 ul. Warszawska 52 42-200 Częstochowa oraz sklep nr 250
ul. Kubowicza 16 42-290 Blachownia.
1.4 Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument, który reguluje zasady i warunki,
przeprowadzenia Akcji. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym materiały promocyjne mają
jedynie charakter pomocniczy.
2. DEFINICJE
2.1 Akcja – oznacza akcję „Morska Ekipa”
2.2 Karta kolekcjonerska – oznacza specjalny arkusz, na którym zbierane są Pieczątki/Naklejki
2.3 Pieczątka/Naklejka – znak legitymacyjny, potwierdzający otrzymanie 1 punktu
2.4 Organizator – „SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Częstochowie
2.5 Punkty - punkty zbierane przez Uczestników za Zakupy
2.6 Regulamin – oznacza regulamin akcji „Morska Ekipa”
2.7 Sklep - oznacza sklepy Sieci Społem : nr 270, 129, 90, 22, 285, 94, 41, 252, 54, 245, 13,250.
2.8 Maskotka – maskotka, którą Uczestnik może uzyskać za Punkty na zasadach określonych w
Regulaminie.
2.9 Uczestnik – osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 kc), która kupiła towar w Sklepie i
zgromadziła Pieczątki/Naklejki na Karcie Kolekcjonerskiej,

2.10 Zakup – sprzedaż towaru w czasie trwania Akcji, dokonana w ramach jednej transakcji,
udokumentowana jednym paragonem fiskalnym. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty
przez Uczestnika ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
3. ZASADY AKCJI
3.1 Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Pieczątek/Naklejek za Zakupy w Sklepie, które można
następnie wykorzystać w sposób wskazany w pkt 4.1 Regulaminu.
3.2 Pieczątki/Naklejki zbierane są w postaci Pieczątek stemplowanych/naklejanych przez kasjera na
Karcie Kolekcjonerskiej Uczestnika.
3.3 Wzięcie udziału w Akcji następuje poprzez gromadzenie Pieczątek/Naklejek na Karcie
Kolekcjonerskiej Uczestnika, w związku z pierwszym Zakupem po rozpoczęciu Akcji w Sklepie.
Przystąpienie do Akcji oznacza, ze Uczestnik zapoznał się treścią Regulaminu i zaakceptował w całości
jego postanowienia oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3.4 Kartę Kolekcjonerską Uczestnik może uzyskać nieodpłatnie w Sklepie.
3.5 W okresie obowiązywania Akcji, tj. 13.05-16.08.2021r Punkty przyznawane są według
następujących zasad:
a) Za każde 30 zł brutto wartości Zakupu Uczestnik otrzymuje 1 Punkt - jedna Pieczątka/Naklejka.
Dokonanie Zakupu za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 30 zł upoważnia Uczestnika do odbioru
odpowiednio większej ilości Pieczątek/Naklejek. Przykładowo jeśli Uczestnik dokona w Sklepie Zakupu
za łączną cenę 120 zł otrzyma 4 Punkty – 4 Pieczątki/Naklejki,
b) dodatkowo, jeśli Uczestnik dokona Zakupu za kwotę 30zł brutto obejmującego produkt z kategorii
„Wyroby Produkcji Społem PSS Jedność w Częstochowie”, czyli pieczywo, wyroby masarskogarmażeryjne lub ciastkarskie otrzyma dodatkowy 1 Punkt – jedna Pieczątkę/Naklejkę. Przykładowo
jeśli Uczestnik dokona w Sklepie Zakupu za łączną kwotę 120 zł, w tym zakupi co najmniej jeden produkt
z kategorii „Wyroby Produkcji Społem Jedność w Częstochowie”, czyli pieczywo, wyroby masarskogarmażeryjne lub ciastkarskie otrzyma 4 Pieczątki za Zakupy i dodatkowo 1Punkt za obecność w
koszyku produktu z kategorii „Wyroby Produkcji Społem PSS Jedność w Częstochowie”
c) Za zakup o wartości 30 zł w tym jakiegokolwiek produktu jednego z Partnerów – oznaczonego logo
akcji Uczestnik otrzymuje dodatkowy Punkt – czyli w sumie dwie Pieczątki/Naklejki. Dokonanie
Zakupu za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 30 zł w tym produktu jednego z Partnerów akcji
upoważnia Uczestnika do odbioru odpowiednio większej ilości Pieczątek. Przykładowo jeśli Uczestnik
dokona w Sklepie Zakupu za łączną kwotę 120 zł, w tym zakupi co najmniej jeden produkt Partnerów
Akcji otrzyma 4 Pieczątki za Zakupy i dodatkowo 1Punkt za obecność w koszyku produktu któregoś
z Partnerów.
d) Podczas jednej transakcji zakupowej Uczestnik może uzyskać za każde wydane 30zł brutto: 1 Punkt
(wielokrotność 30zł uprawnia do otrzymania odpowiednio większej ilości punktów); dodatkowo 1
Punkt za dokonanie Zakupu (podczas tej samej transakcji) jednego z wybranych produktów Partnerów
; dodatkowo 1 Punkt za dokonanie Zakupu produktu z kategorii „Wyroby Produkcji Społem PSS

Jedność”. Dokonanie transakcji zakupowej w wysokości 30zł brutto pozwala uzyskać max 3 Punkty w
momencie spełnienia w/w warunków.
3.6 Do Zakupu, uprawniającego do otrzymania Punktów nie wlicza się wartości nabycia towarów z
kategorii:
a) napoje alkoholowe
b) papierosy
c) produkty lecznicze
d) preparaty do początkowego karmienia niemowląt
e) doładowania.
3.7 Jedna Pieczątka/Naklejka to jeden Punkt.
3.8 Po odejściu od kasy Uczestnik traci prawo do otrzymania Punktów/Naklejek i odbioru
odpowiadającej im liczby Pieczątek.
4. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW
4.1 Zebrane 40 Punktów Uczestnik może wymienić na jedną z 10 wzorów Maskotek, na zasadach
określonych poniżej.
4.2 W celu dokonania wymiany Punktów na Maskotkę Uczestnik musi w czasie trwania Akcji w Sklepie
okazać i wydać kasjerowi Sklepu jedną Kartę Kolekcjonerska, zawierającą Pieczątki/Naklejki w ilości
odpowiadającej 40 Punktom.
Wymiana Punktów/Naklejek, zdobytych w czasie trwania Akcji na jedną z 10 wzorów Maskotek,
możliwa jest także w terminie 7 dni po zakończeniu Akcji w Sklepie, ale tylko pod warunkiem że Sklep
posiada jeszcze maskotki w ramach limitu, o którym mowa w pkt 4.5 Regulaminu.
4.3 W przypadku gdy Karta Kolekcjonerska zawiera liczbę Pieczątek/Naklejek, odpowiadającą większej
liczbie Punktów niż 40, punkty stanowiące nadwyżkę przepadają w momencie odebrania Karty
Kolekcjonerskiej przez kasjera Sklepu i wydania Maskotki.
4.4 Punkty na odrębnych Kartach Kolekcjonerskich nie sumują się.
4.5 Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż liczba Maskotek w ramach Akcji jest
ograniczona i ich ilość wynosi 1200 szt. dla sklepów wymienionych w pkt.2,7 Regulaminu. Klienci Sklepu
zostaną poinformowani o wyczerpaniu zapasów Maskotek (i zakończeniu Akcji w Sklepie) poprzez
informację umieszczoną w strefie kas.
4.6 Z tytułu uczestnictwa w Akcji Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat lub
wynagrodzenia.
4.7 Kasjer Sklepu, uprawniony jest do odmowy przyjęcia Karty Kolekcjonerskiej i jej realizacji, jeżeli
przedłożona Karta lub podstemplowane Pieczątki budzą jego wątpliwości co do autentyczności i
legalności pochodzenia, Karta jest zniszczona lub uszkodzona lub karta zawiera nieczytelne Pieczątki.

4.8 W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej duplikat nie jest wydawany.
5. CZAS TRWANIA
5.1 Akcja trwać będzie od 13.05.2021 do 16.08.2021 lub do wyczerpania puli Maskotek, o
której mowa w pkt 4.5 Regulaminu.
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
6.1. Reklamacje Uczestników, dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, powinny być kierowane w
formie pisemnej na adres siedziby „SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w
Częstochowie, 42-200 Częstochowie, ul. Wolności 83/85, w terminie 14 dni od daty wystąpienia
powodów reklamacji.
6.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i ewentualnie
numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis.
Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
6.3 Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci
oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia
Spożywców „Jedność” w Częstochowie, 42-200 Częstochowie, ul. Wolności 83/85, w celu
wykorzystania ich dla potrzeb postępowania reklamacyjnego Akcja „Morska Ekipa”, w tym również w
celu przekazania odpowiedzi na złożoną reklamację, zgodnie z Rozporządzeniem UE z dnia 27.04.2016r
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych”.
6.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o
cofnięciu zgody, pisemnie na adres Organizatora wskazany w pkt 6.1.
6.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez
Organizatora
6.6 O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym,
wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji
7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
7.1. Administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych jest Organizator Konkursu, ”Społem”
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”. Organizator powołał Inspektora Ochrony
Danych z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na
adres: iod@spolem.czest.pl.
7.2. Dane przetwarzane w związku z organizowanym Konkursem to imię i nazwisko oraz
adres Uczestnika, ewentualnie numer telefonu kontaktowego. Przetwarzanie odbywa się na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na konieczności
przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu reklamacji.

7.3. Dostęp do danych będą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora Konkursu.
7.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres rozpatrywania
reklamacji,
7.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom przysługuje prawo
dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik
uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
7.6. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania
na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Regulamin jest dostępny w Sklepie, w którym odbywa się Akcja „Morska Ekipa” oraz w siedzibie
organizatora.
8.2 Zasady Akcji określa wyłącznie Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje
się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

