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Regulamin 

 

akcji przeznaczonej dla nowych Uczestników programu lojalnościowego Społem Znaczy 

Razem o nazwie „Na powitanie 50 punktów” 

 

1) Organizatorem akcji jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców                   

w Gliwicach  44-100 Gliwice ul. N. Barlickiego 4, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 0000081029. 

 

2) W akcji uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat               

i przystąpią do programu lojalnościowego Społem Znaczy Razem. (Akcja nie dotyczy 

osób, które są już uczestnikami programu lojalnościowego Społem Znaczy Razem) 

 

3) Akcja odbędzie się w terminie 12.11.2019 – 30.11.2019. Karty Klienta będą 

wydawane  od dnia 12.11.2019 do dnia 30.11.2019 lub do wyczerpania zapasów. 

 

4) Każdemu nowemu Uczestnikowi, który od 12.11.2019  do 30.11.2019. przystąpi do 

programu „Społem Znaczy Razem”, zostanie dodane do konta 50 punktów. Punkty 

zostaną dodane do konta Uczestnika do 30 dni od daty przystąpienia do programu.  

 

5) Akcja prowadzona jest na terenie miasta Gliwice w sklepach „Społem” PSS                

w Gliwicach: 

 

 

1) sklep nr 2 ,,Mieszko"    Gliwice, ul. Krupnicza 14 

2) sklep nr 3 ,,Adaś"      Gliwice, ul. Siemińskiego 8a 

3) sklep nr 4 ,,Delikatesy" GCH  Gliwice, ul. Zwycięstwa 52 a 

4) sklep nr 6 SDH ,,Piast"    Gliwice, ul. Chorzowska 1 

5) sklep nr 10 ,,Ziemowit"    Gliwice, ul. Wita Stwosza 11 

6) sklep nr 13 ,,Sikorka"    Gliwice, ul. Pliszki 22 

7) sklep nr 14 spożywczo - garmażeryjny Gliwice, ul. Jedności 6 

8) sklep nr 15 przemysłowy   Gliwice ul. Jedności 6 

9) sklep nr 30 ,,Dom Chleba"   Gliwice, ul. Zwycięstwa 4 

10) sklep nr 34 ,,Rogalik"    Gliwice, ul. Zwycięstwa 57 

11) sklep nr 36 spożywczy    Gliwice, ul. Piłsudskiego 1 

12) sklep nr 38 garmażeryjny    Gliwice, ul. Rynek 7 

13) sklep nr 42 spożywczy    Gliwice, ul. Elsnera 50 

14) sklep nr 61 Sedno Ekspres  Gliwice ul. Spółdzielcza 33c 

15) sklep nr 63 Sedno Ekspres  Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 21A 

 

 

6) Każdemu Uczestnikowi biorącemu udział w akcji przysługuje prawo wniesienia 

reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia akcji. Reklamacje 

wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia 

reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 
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7) Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:      

„Społem” PSS w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. N. Barlickiego 4 z dopiskiem” Na 

powitanie 50 punktów”. 

 

8) Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora akcji za 

pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji 

przez Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

 

9) Biorąc udział w akcji Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym 

regulaminem i wyraża zgodę na zasady akcji zawarte w niniejszym regulaminie oraz 

zapoznał się i zaakceptował warunki regulaminu programu „Społem Znaczy Razem”, 

który obowiązuje od 25 maja 2018 r.  

 

10) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


