REGULAMIN KONKURSU „App to Sam!” (dalej: „Regulamin”)
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem konkursu „App to Sam!” (dalej: „Konkurs”) oraz przyrzekającym nagrody
w Konkursie jest Above Awards sp z o.o., z siedzibą: 30–127 Kraków, ul. Szablowskiego
3/LU IV, wpisana do wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem KRS 0000362256, zwana dalej „Organizatorem”.

2.

Konkurs organizowany jest za zgodą, na zlecenie i na rzecz spółki DH Supersam Katowice
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105
Warszawa, która jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie (dalej:
„Zleceniodawca”).

3.

Konkurs odbywa się na terenie Domu Handlowego Supersam, położonego przy ul. Piotra
Skargi 6 w Katowicach (dalej „Centrum” lub „DH Supersam”) i jest adresowany do jego
klientów.

4.

Konkurs rozpoczyna się 24.05.2019 o godz. 10:00 i trwa do 8.06.2019 roku z
wyłączeniem niedzieli 2.06.2019 roku. W pozostałych dniach konkurs odbywa się w
godzinach otwarcia Centrum, tj. od godziny 9:00 do godziny 21:00, a w niedziele od 10:00
do godziny 20:00, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 21 Regulaminu.

5.

Konkurs jest ogłaszany na terenie Centrum, w prasie oraz w sieci Internet, w tym na
stronie internetowej Zleceniodawcy pod adresem http://supersam-katowice.pl oraz na
portalu
społecznościowym
Facebook
pod
adresem
https://www.facebook.com/CHSupersam/. Organizator informuje, że Konkurs nie jest
sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami
podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym,
Facebook nie odpowiada wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie
nagród.

6.

Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7.

Celem Konkursu jest nagradzanie osób, które jako pierwsze w danym dniu trwania
Konkursu wykonały określone w ramach Konkursu czynności, na zasadach i warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.
§2
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca
konsumentem w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz rezydentem w rozumieniu
przepisów podatkowych.

2.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele Organizatora,
Zleceniodawcy lub Centrum, pracownicy podmiotów mających podpisane umowy i
świadczących usługi w siedzibie Organizatora lub Centrum oraz innych podmiotów
bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, a także ich małżonkowie,
wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.

Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

4.

Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie oraz zgłoszą udział w Konkursie
zgodnie z Regulaminem zwane są dalej „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.

5.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że może
otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w danym dniu trwania Konkursu.

6.

Udział w Konkursie wymaga dokonania przez Uczestników zakupów w sklepach,
restauracjach, punktach i stoiskach zlokalizowanych na terenie Centrum (dalej: „Sklepy”)
oraz rejestracji paragonów fiskalnych, dokumentujących te zakupy (dalej: „Paragony”),
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

7.

Nagrodami w Konkursie są karty przedpłacone Supersam (dalej: „Karta”), o wartości
odpowiednio 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 100,00 zł (słownie: sto złotych), albo
200,00 zł (słownie: dwieście złotych), dalej zwane „Nagrodami”.

8.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie, w okresie trwania Konkursu
określonym w § 1 ust. 4 Regulaminu, następujących czynności:

1) wejście na stronę internetową dostępną pod adresem https://superapp.pl, gdzie
dostępna jest specjalna aplikacja konkursowa (dalej „Aplikacja”);
2) jednorazowe złożenie oświadczeń dotyczących akceptacji postanowień Regulaminu
oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu za
pomocą Aplikacji;
3) dokonanie zakupów w Sklepach i zachowanie Paragonów;
4) rejestracja Paragonów w Aplikacji, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
Regulaminie;
5) po spełnieniu przez Uczestnika warunków dotyczących liczby i wartości Paragonów,
określonych w ust. 12 poniżej - zgłoszenie w Aplikacji chęci odbioru danej Nagrody oraz
wygenerowanie kodu odbioru Nagrody (dalej: „Kod Odbioru”).
9. Zwycięzcami Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) oraz osobami uprawnionymi do otrzymania
danej Nagrody są Uczestnicy, którzy jako pierwsi w danym dniu trwania Konkursu spełnili
warunki opisane w ust. 8 powyżej.
10. W Konkursie biorą udział wyłącznie Paragony o wartości minimum 20,00 zł (słownie:
dwadzieścia złotych), pochodzące z okresu Promocji wskazanego w § 1 ust. 4 Regulaminu
oraz wystawione przez Sklepy, z wyłączeniem następujących punktów handlowych i
usługowych: Kantor Europa, Tobacco Corner oraz E-smoking World.
11. W Konkursie nie biorą udziału Paragony za zakup: napojów alkoholowych, produktów
tytoniowych, produktów leczniczych (wydawanych na receptę lub refundowanych przez
NFZ), zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich,
wpłaty i wypłaty z bankomatów i wpłatomatów, opłaty za rachunki, potwierdzenia
transakcji wykonanych w kantorze oraz wszelkie inne dowody zakupów nie będące
Paragonami (np. faktury).

12. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie rejestracji Paragonów w Aplikacji w liczbie
i o wartości określonej w poniższej tabeli:
Nagroda

Minimalna liczba Wymagana wartość
Paragonów
łączna Paragonów

Wymagana wartość z dnia
ubiegania się o Nagrodę

50,00 złotych

2

200,00 złotych

20,00 złotych

100,00 złotych

3

500,00 złotych

20,00 złotych

200,00 złotych

4

1.000,00 złotych

20,00 złotych

13. Na każdy dzień trwania Konkursu określony w § 1 ust. 4 Regulaminu dostępna jest pula
Nagród, określona w poniższej tabeli:
NAGRODA

PN – PT

01.06 i 08.06

25.05

26.05

50,00 złotych

25

25

30

15

100,00 złotych

10

10

20

7

200,00 złotych

5

5

10

4

SUMA

40

40

60

26

14. W sumie na 15 (słownie: piętnaście) dni okresu trwania Konkursu określonego w § 1 ust.
4 Regulaminu przewidziano do wydania 606 (słownie: sześćset sześć) Nagród, o łącznej
wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
15. Aplikacja wyświetla na bieżąco informacje o osiągnieciu przez Uczestnika warunków
uprawniających do ubiegania się o daną Nagrodę oraz pozostałej do wydania w danym
dniu trwania Konkursu liczbie Nagród.
16. Po zarejestrowaniu Paragonów w Aplikacji Uczestnik może zdecydować, czy chce ubiegać
się o Nagrodę, dla której spełnił on warunki jej przyznania, czy chce kontynuować
rejestrację Paragonów w celu osiągnięcia warunków uprawniających do ubiegania się o
Nagrodę o wyższej wartości.
17. W Konkursie obowiązują następujące zasady rejestracji Paragonów w Aplikacji:
1) Wartość jednego Paragonu musi wynosić co najmniej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia
złotych) brutto.
2) Uczestnik może zarejestrować nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) Paragonów
otrzymanych za zakupy z jednego dnia.
3) Uczestnik może zarejestrować nie więcej niż 1 (słownie: jeden) Paragon z danego dnia,
pochodzący z tego samego Sklepu.

4) Data zakupu nie może być wcześniejsza niż 7 (słownie: siedem) dni od daty rejestracji
Paragonu w Konkursie, z zastrzeżeniem, że w Konkursie nie biorą udziału Paragony za
zakupy dokonane przed rozpoczęciem okresu trwania Konkursu.
5) Aby ubiegać się o Nagrodę w danym dniu trwania Konkursu, konieczne jest
zarejestrowanie co najmniej jednego Paragonu pochodzącego z tego dnia.
18. Pojedynczy Paragon można zarejestrować tylko jednokrotnie. Przy rejestracji Paragonu
Uczestnik wprowadza do Aplikacji następujące dane: nazwę Sklepu, datę zakupu, wartość
Paragonu oraz numer Paragonu. W oparciu o te dane Aplikacja nie pozwoli na
zarejestrowanie drugi raz takiego samego Paragonu, niezależnie od tego czy został on już
zarejestrowany przez danego Uczestnika, czy przez innego Uczestnika.
19. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania zarejestrowanych w Konkursie Paragonów w
wersji papierowej w celach dowodowych, co najmniej do upływu okresu rozpatrywania
reklamacji, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.
20. Po odebraniu Nagrody wszystkie zarejestrowane Paragony, na podstawie których
Nagroda została przyznana tracą ważność i nie będą brane pod uwagę przy ubieganiu się
o kolejną Nagrodę.
21. W przypadku wyczerpania puli Nagród w danym dniu, zgodnie z ust. 13 powyżej, Konkurs
zostaje w tym dniu zakończony.
22. Nagrody niewydane w danym dniu trwania Konkursu powiększają pulę Nagród możliwych
do wygrania w kolejnym dniu.
23. Nagrody niewydane do godziny 21:00 ostatniego dnia Konkursu pozostają własnością
Organizatora.
§3
NAGRODY
1.

Nagrodami w Konkursie są Karty, których wydawcą jest mBank, o wartościach oraz w
liczbie wskazanych w § 2 ust. 12 - 14 Regulaminu. Do każdej Nagrody Organizator
przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11%
wartości Nagrody (ubruttowienie). Za zgodą Zwycięzcy ta nagroda pieniężna
odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Zwycięzcę zostanie
pobrana i wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego z tytułu
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

2.

W celu odbioru Nagrody należy zgłosić się, w dniu uzyskania prawa do Nagrody, na
wyznaczone stoisko konkursowe na terenie Centrum i okazać wygenerowany za
pośrednictwem Aplikacji Kod Odbioru oraz oryginały zarejestrowanych Paragonów, w
wersji papierowej. Nagrody są wydawane niezwłocznie, po uzyskaniu przez Zwycięzcę
prawa do otrzymania Nagrody, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od
uzyskania przez Zwycięzcę prawa do otrzymania Nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest do
osobistego odbioru Nagrody.

3.

Karty umożliwiają Zwycięzcom dokonanie płatności za zakupy do kwoty nominalnej
wskazanej na Karcie, we wszystkich Sklepach, w których akceptowane są karty Visa, z

wyłączeniem następujących sklepów: Poczta Polska, eSmoking World, Tobacco Corner,
Wezyr Holidays, Kantor Europa.
4.

Karty nie dają możliwości wypłacenia środków w bankomatach oraz nie zostaną
zaakceptowane w punktach handlowych innych niż Sklepy (np. w punktach
zlokalizowanych poza terenem DH Supersam).

5.

Wszystkie Karty wydane w ramach Konkursu będą aktywne od dnia 17 czerwca 2019 roku.
Dostępne w ramach Karty środki można wykorzystać do daty ważności uwidocznionej na
Karcie. Niewykorzystane w tym okresie środki przepadają.

6.

Karty zabezpieczone są indywidualnym numerem PIN, przekazanym Zwycięzcom wraz z
dokumentem Karty.

7.

Nie ma możliwości odzyskania lub zmiany zagubionego numeru PIN. Zwycięzca jest
zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanego mu numeru PIN.

8.

Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne świadczenia rzeczowe.
Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

9.

Sklepy nie wydają reszty z Kart, natomiast istnieje możliwość dokonania częściowej
płatności Kartą, a częściowej innymi formami płatności, akceptowalnymi w danym
sklepie.
§4
DANE OSOBOWE

1.

2.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem
Konkursu jest spółka DH Supersam Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
Zakres, cele i zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w klauzuli
Informacyjnej dostępnej w Aplikacji, która stanowi także Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa komisja, składająca się z nieparzystej liczby osób
(dalej: „Komisja”). W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w
Regulaminie lub w przypadku innego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja
decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo
do otrzymania Nagrody.

2.

W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących
przestrzegania Regulaminu lub spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do
udziału w Konkursie lub wydania Nagrody, Organizator może żądać od każdego Uczestnika
przedstawienia określonych dokumentów, a Uczestnik zobowiązuje się zadośćuczynić
temu żądaniu w terminie do 3 (trzech) dni od jego przedstawienia.

3.

Regulamin dostępny jest do wglądu w biurze DH Supersam, a także w Aplikacji.

4.

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne lub niezgodne z
przepisami wyższego rzędu to nie powoduje to unieważnienia innych zasad określonych
Regulaminem, a postanowienia nieważne lub niezgodne zastępowane są ogólnymi
przepisami obowiązującego prawa.

5.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

6.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad lub warunków określonych w
Regulaminie, Uczestnik może przesłać Organizatorowi wiadomość na adres e-mail:
biuro@aboveawards.pl, a Organizator odpowie na taką wiadomość w terminie 3 (trzech)
dni roboczych od jej otrzymania.

7.

Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa
uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń,
można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. Prawo do
składania reklamacji, przysługuje w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zakończenia
Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na
adres: Above Awards sp z o.o., 30–656 Kraków, ul. Ossowskiego 3A lub w formie e-mail,
na adres e-mail Organizatora: biuro@aboveawards.pl, z dopiskiem „Reklamacja”.
Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania oraz
powiadomi zgłaszającego o jej rozstrzygnięciu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby
zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja
określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz
wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. Organizator może
przesłać odpowiedź na reklamację listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail
(jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).

