
Regulamin Konkursu Słupsk, 30.08.2019

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 
podczas trwania Targów Stolarskich Fimal w dniu 27.09.2019 roku, zwanego dalej 
„Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest firma FIMAL PSB Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. 
Bałtyckiej 3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział KRS 0000060454, 
zarejestrowana jako podatnik VAT o numerze NIP: 839-27-86-748, zwana dalej 
"Organizatorem".
3. Sponsorem nagrody w Konkursie jest FIMAL PSB Sp. z o.o.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora Konkursu FIMAL PSB Sp. 
z o.o. oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu.
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona w 
dniach 30.08 - 27.09.2019 roku zakupu na kwotę minimum 100zł w Markecie przy ulicy 
Zielonej 7b, oraz poprawnie wypełni otrzymany kupon konkursowy i umieści go w urnie 
konkursowej.

II. Założenia Konkursu
1. Czas trwania Konkursu: 30.08. - 27.09.2019 roku. Okres ten obejmuje czas 
przyjmowania zgłoszeń oraz rozstrzygnięcie Konkursu.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czasie trwania Targów Stolarskich FIMAL, w dniu 
27.09.2019 roku o godzinie 15:00.
3. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie 
na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018
poz. 1000), informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach
Konkursu jest Fimal PSB sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Bałtyckiej 3, 
który przetwarza je w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w przypadku wyrażenia zgody,
również w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Przysługuje 
Pani/ Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
Ponadto przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego. W 
przypadku wyrażenia zgody marketingowej, ma Pani/Pan również prawo do jej wycofania.

III. Warunki Konkursu
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która w marketach Organizatora dokona 
zakupu na kwotę minimum 100 zł brutto, w dniach 30.08. - 27.09.2019 roku
2. Kwota ta dotyczy jednego paragonu lub jednej faktury. Nie można łączyć kwot z różnych
dokumentów zakupowych.
3. Klient, który spełni powyższy warunek otrzyma przy kasie kupon konkursowy, który 
należy wypełnić i wrzucić do urny konkursowej, która będzie znajdować się przy Informacji
Głównej w Markecie przy ulicy Bałtyckiej 3 w Słupsku, nie później niż do piątku 
27.09.2019 roku, do godziny 14:00.
4. Jeżeli jeden dokument zakupowy będzie opiewał na wielokrotność kwoty 300 zł, przy 
kasie zostanie wręczona odpowiednia ilość kuponów, odpowiadająca wielokrotności kwoty



300 zł. Przykładowo: jeżeli Klient zapłaci za zakupy 550 zł, otrzyma pięć Kuponów 
Konkursowych.
5. W losowaniu nagród wezmą udział tylko prawidłowo wypełnione Kupony.
6. By móc odebrać nagrodę, podczas losowania należy mieć przy sobie dowód osobisty 
oraz dokument (paragon bądź fakturę) potwierdzający zakup towaru w jednym z marketów
Organizatora.
7. W przypadku nieobecności Laureata na Finale Konkursu, Komisja ma prawo losować 
do skutku spośród kolejnych zgłoszeń Konkursowych.
8. Aby otrzymać nagrodę należy spełnić wszystkie warunki określone niniejszym 
regulaminem, oraz odpowiedzieć na jedno pytanie Konkursowe.
9. Każdy z uczestników może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
10. W przypadku niespełnienia przez Laureata wymogów regulaminu lub niemożności 
realizacji nagrody przez Laureata w wyznaczonym terminie, nagroda przechodzi na 
własność FIMAL PSB Sp. z o.o. 

IV. Nagrody, zasady odbioru
1. W skład Komisji Konkursu wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu.
2. W Konkursie przyznana zostanie nagroda główna: voucher o wartości 1 000 złotych, 
oraz II i III nagroda: voucher o wartości 500 złotych.
3. Voucher można zrealizować wyłącznie w Marketach należących do Organizatora, nie 
później niż do dnia 27.02.2020
4. Organizator Konkursu jest zobowiązany do opłacenia 10% zryczałtowanego podatku od
wręczonej nagrody.

V. Postanowienia dodatkowe
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi 
uczestnikami Konkursu.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z 
podania przez Uczestnika Konkursu błędnych informacji na kuponie konkursowym.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora 
Konkursu: w Informacji Głównej, oraz na stronie internetowej fimal.pl.
5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

VI. Tryb reklamacyjny
1. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz 
wyboru nagrodzonego i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamacje na 
piśmie do 14 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacja winna być 
przesłana listem poleconym na adres: FIMAL PSB Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, 
ul. Bałtycka3.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego 
reklamacje, jak również jej opis i powód reklamacji.
3. Po przekroczeniu powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od 
dnia ich zgłoszenia przez powołaną w tym celu komisję odwoławczą.
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