
   
  

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:  

„Festiwal Koniczynek”  

  

(„Regulamin”)  
  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1. Nazwa akcji promocyjnej.  
Akcja promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Festiwal Koniczynek” (zwana dalej „Akcją”).  

2. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.  
Podmiotem organizującym Akcję  jest Detal Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  ul. Sowińskiego 78, 
70-236 Szczecin,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru Sądowego  prowadzonego 
przez  Sąd  Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Szczecinie pod numerem: 0000318636, numer NIP: 955 22 45 537, kapitał zakładowy/kapitał 
wpłacony: 384.000,00 zł., (zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Obszar, na którym będzie prowadzona Akcja.  
Akcja jest organizowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach sieci Koniczynka, oznakowanych 
specjalnymi materiałami  reklamowymi Akcji  (zwanych dalej  „Sklepami”), zlokalizowanych na terenie o 
województwa wielkopolskiego, pomorskiego, lubuskiego (zał. nr 1).  

4. Czas trwania Akcji  
Akcja rozpoczyna się w dniu 13.10.2014 roku, a kończy 06.12.2014 roku.  

5. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktów,, których zakup uprawnia do udziału w Akcji.    
Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 13.10.2014 roku o godzinie 00:00, a zakończy w dniu 29.11.2014 
roku o godzinie 23:59. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty zamieszczone w katalogu pn. Paszport 
Koniczynki.  

 
 

RODZAJE NAGRÓD ORAZ WARTOŚĆ PULI NAGRÓD  
 

6. Wykaz nagród w Akcji:  
10 telewizorów marki SAMSUNG  model UE32H4000 o wartości brutto 760,00 zł każdy. 

7. Nagrody  rzeczowe  nie  będą  podlegały  wymianie  na  nagrody  rzeczowe  innego  rodzaju  ani  na gotówkę.  
 

UCZESTNICY PROMOCJI 

 
8. Uczestnikiem  Akcji  może  być  każda  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca  adres zamieszkania na terenie 

Polski, która spełni warunki Regulaminu.  
9. W Akcji nie mogą brać udziału   pracownicy Organizatora, osoby  świadczące  na  rzecz  Organizatora  stałą  

pracę  na  innej  podstawie  niż stosunek  pracy  oraz  na podstawie  umowy  cywilnoprawnej  z  
Organizatorem,  członkowie  władz Organizatora  oraz  osoby współpracujące  z Organizatorem  na  podstawie  
umów  cywilnoprawnych w zakresie  prowadzenia sklepu spożywczego  pod  logo Koniczynka,  Pracownicy  
sklepów spożywczych Koniczynka  lub  osoby świadczące stałą pracę w sklepach sieci Koniczynka na innej 
podstawie niż stosunek pracy. Z udziału w Akcji wyłączeni również są najbliżsi  członkowie rodzin w/w.   

  
DANE OSOBOWE  
 

10. Laureaci Akcji, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu, mogą wyrazić odrębną, pisemną zgodę na umieszczenie  
swojego  imienia,  nazwiska  oraz  miejscowości  zamieszkania  na  liście  laureatów publikowanej na stronie 
www.detalholding.pl oraz www.koniczynka-market.pl.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY PROWADZENIA AKCJI 

 
11. Elementy określające Akcję: 

• „Paszport Koniczynki” zwany dalej Paszportem - katalog z wylistowanymi promocjami, terminami 
obowiązywania, adresami sklepów,  zawierający pola do wklejania Koniczynek, który zostanie 
dostarczony do skrzynek pocztowych mieszkańców terenu objętego Akcją. Można go również otrzymać 
w sklepach sieci Koniczynka biorących udział w Akcji. 

• Naklejki z ikonką Koniczynki, zwane dalej Koniczynką, do wklejania do Paszportu.    
12.  Aby wziąć udział w Akcji należy: 

• posiadać Paszport 
• zarejestrować Paszport w wybranym sklepie Koniczynki poprzez opieczętowanie go pieczątką sklepu. 
• dokonać  zakupu  produktów z Paszportu  i zebrać wymaganą ilość Koniczynek. Za każdy zakupiony 

produkt z oferty terminowej kasa wydaje 1 (jedną) Koniczynkę.  
Uwaga: W ofercie „OKTOBERFEST” Koniczynkę  otrzymuje się wyłącznie za zakup piwa Złoty Łan i 

Mocne Jako. 
Dokonując jednorazowo wielokrotności zakupu tego samego produktu, uczestnik otrzymuje 1 (jedną) 
Koniczynkę.  
Dodatkowe Koniczynki, tzw. Bonusy uczestnik może otrzymać kupując dowolny produkt ze stron Paszportu z 
produktami nie objętymi promocją terminową. 
• Wklejać Koniczynki do Paszportu.  
Uczestnik musi zebrać tyle Koniczynek, ile jest oznaczonych pól w Paszporcie.   
• Kompletny Paszport uzupełnić o dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu)  dostarczyć do sklepu 

Koniczynka w terminie do 02.12.2014 lub wysyłać na adres: Koniczynka Kalisz Sp. z o.o., ul. Chopina 2, 
62-800 Kalisz, przy czym dzień 02.12.2014 jest terminem otrzymania przesyłki przez Organizatora nie 
zaś wysyłki przez uczestnika Akcji. Paszporty, które dotrą do Organizatora po 02.12.2014 nie  będą  
uwzględniane.   

13.1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane Paszporty, które zostały zniszczone, opóźnione,  
       zagubione przez pocztę lub inną firmę kurierską. 
13.2.   Paszporty zostaną przekazane do sklepów, w których będą miały miejsce Finały. 

13.3.  06.12.2014 o godz. 14.00, w wyznaczonych sklepach sieci Koniczynka (zał. nr 1) odbędą się Finały 
Akcji wg poniższego scenariusza: 

      Dziecko z tłumu uczestników zebranych na Finale,  spośród dostarczonych  Paszportów wybierze 1 (jeden) 
Paszport, którego właściciel zostanie Finalistą. Aby otrzymać nagrodę, Finalista musi udzielić poprawnej 
odpowiedzi na pytanie dot. sieci Koniczynka. Jeśli jest obecny na Finale odpowiada bezpośrednio, jeśli go 
nie ma, prowadzący Finał „na żywo” telefonuje do niego (okres oczekiwania na podjęcie połączenia 5 sygnałów) 
i w trybie głośnomówiącym   przeprowadza procedury. 

      W sytuacji, kiedy nie zostanie udzielona prawidłowa odpowiedź na pytanie lub uczestnik nie odbierze        
połączenia telefonicznego, wybrany zostaje kolejny Paszport. Procedury są prowadzone dopóki nie zostaną 
spełnione warunki Finału.  

     Laureat Akcji otrzymuje telewizor 32’. 
    

13. Nad prawidłowym przebiegiem Finału Akcji czuwa komisja składająca się z przedstawiciela Organizatora, 
właściciela lub pracownika sklepu, w którym odbywa się Finał oraz ochotnika z tłumu, którego dane osobowe 
zostaną ujęte w protokole. 

  
14. Każdy uczestnik może wziąć udział w Akcji wielokrotnie wg procedury przedstawionej w pkt. 13.  

 

MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD 

 
15. Nagrody określone pkt 6. wydawane będą laureatom w sklepach sieci Koniczynka w dniu Finału zaraz po 

zakończeniu procedur ich wyłonienia. 
16. Nagrody nie będą wysyłane. 

 

17. OGŁASZANIE WYNIKÓW  
 

18. Laureaci nagrody określonej w pkt. 6. zostaną opublikowani w dniu 08.12.2014 r. na stronie 
www.detalholding.pl oraz www.koniczynka-market.pl, po wyrażeniu stosownej zgody (zał. nr 2) 
przez umieszczonego na niej laureata. 

 
MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD  

  



19. Wszelkie koszty i ryzyka związane z odbiorem nagród obciążają laureatów Akcji 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 

 
20. Organizator  oświadcza,  iż  nagrody w  ramach  Akcji  zostaną  przekazane  bez obciążeń podatkowych. 
21. Obowiązek  wynikający z prawa skarbowego spoczywa na sklepie wydającym nagrodę. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
 

22. Materiały  reklamowe Akcji mają  jedynie  charakter  informacyjny.  Wiążącą  moc  prawną  mają wyłącznie 
postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

23. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 12 czerwca 2003r. „Prawo pocztowe” oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. 
w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych.   

24. Regulamin  zostanie  udostępniony  uczestnikom  Akcji  do  wglądu  na stronach internetowych 
www.detalholding.pl oraz www.koniczynka-market.pl,  

25. Przystąpienie do Akcji jest  równoznaczne  z akceptacją przez  uczestnika Regulaminu Akcji w całości  i  

uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  określonych  w  nim  zasad,  jak  również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.  

    
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:  

„FESTIWAL KONICZYNEK””  

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu  Akcji promocyjnej „Festiwal  
Koniczynek”   
  
Ja,  niżej  podpisany/a                        ..........................................................................................   

              (imię  i  nazwisko),  

 
zamieszkały/a w                                 ........................................................................................... 
 
                                                            ……………………………………………….................. 

                (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość),   
 

biorący  udział w Akcji  Promocyjnej  „Festiwal Koniczynek” wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie moich  danych  
osobowych  przez  Detal Holding SP. z o.o. dla  celów Akcji.  Ponadto wyrażam  zgodę na powierzenie  przez 
Organizatora Akcji przetwarzania moich danych osobowych innym  podmiotom,  współpracującym  z  Administratorem  
Danych  w  zakresie  niezbędnym  do prawidłowego przeprowadzenia Akcji.  
Zostałem/zostałam poinformowany/a przez Detal Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Sowińskiego 78 70-
236Szczecin, jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do  moich  danych  
osobowych,  ich  poprawiania,  o  celu  zbierania  danych  osobowych  przez Organizatora Akcji oraz dobrowolności ich 
podania.  
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.  
  
 
 
 

_____________________                                                                                _____________________  
Czytelnie imię i nazwisko,                                                                                podpis   miejscowość, data  

  
  
  
  
Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  imienia,  nazwiska  oraz  miejscowości  zamieszkania  na  liście  
laureatów publikowanej na stronie www.detalholding.pl* oraz www.koniczynka-market.pl*,    
 
 
  

_____________________                                                                                 _____________________  
Czytelnie imię i nazwisko,                                                                                podpis   miejscowość, data  

  
  
Oświadczam  ponadto,  że  ani  ja  ani  członkowie  mojej  rodziny  (wstępni,  zstępni,  rodzeństwo, małżonkowie,  
rodzice,  osoby  pozostające  w  faktycznym  pożyciu  i  osoby  pozostające  w  stosunku przysposobienia) nie jesteśmy:   

a) pracownikami Detal Holding Sp. z o.o. lub   
b) osobami  świadczącymi  na  rzecz  Detal Holding Sp. z o.o. Sieci Koniczynka stałą  pracę  na  innej  podstawie  

niż  stosunek pracy, umowy cywilnoprawnej z organizatorem lub  
c) członkami władz Detal Holding Sp. z o.o. lub  
d) osobami współpracującymi z  Detal Holding Sp. z o.o. i siecią Koniczynka na podstawie umów 

cywilnoprawnych w zakresie prowadzenia sklepu spożywczego pod logo Koniczynka lub 
e) pracownikami  sklepu spożywczego  lub  osobami  świadczącymi  stałą  prace  na rzecz sklepów spożywczych 

zrzeszonych w sieci Koniczynka na  innej podstawie niż stosunek pracy,   
  
 

 
_____________________                                                                                     _____________________  
Czytelnie imię i nazwisko,                                                                                   podpis   miejscowość, data  

  
  
  
*zgoda nieobligatoryjna. W przypadku niewyrażenia tej zgody, na liście laureatów opublikowane zostanie tylko imię i  
miejscowość  zamieszkania laureata.  



        ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINUAKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:  

„Festiwal Koniczynek”  

 
 
Lista sklepów sieci Koniczynka, w których odbędą się Finały Akcji: 
 
 

Sklep Ulica Kod Miejscowość 

KONICZYNKA Rynek Władysława Jagiełły 19 63-520 GRABÓW NAD PROSNĄ 

DELIKATESY ARKADY WOLNOŚCI 42 63-400 
OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI 

DELIKATESY ARKADY KRÓLOWEJ JADWIGI 64 63-400 
OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI 

SKLEP PIWOSZA Kopernika 15 63-14 
OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI 

SMAK SKLEP FIRMOWY STARY RYNEK 20 63-720 KOŹMIN WLKP. 

KONICZYNKA ROBOTNICZA 1 62-800 KALISZ 

Sklep JOKER Borkowska 62-800 KALISZ 

DELIKATESY ANNA Podmiejska 13 62-800 KALISZ 

K8 Częstochowska 30 62-800 KALISZ 

TEGES CZĘSTOCHOWSKA 61 62-800 KALISZ 

 
 


