
 
 
 
Regulamin Konkursu „Z nami zyskasz więcej” 
 
I. Nazwa Konkursu. 
Konkurs będzie nazywany „Z nami zyskasz więcej”. 
 
II. Nazwa Podmiotu organizującego Konkurs. 
Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy 
Kasprzaka 10/16, Oddział Solec Kujawski, ul. 29 Listopada 4,  wpisany do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, zwany  
w dalszej treści Regulaminu „Organizatorem”. 
 
III. Zasady Konkursu. 
1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  
do czynności prawnych, która jest abonentem Telewizji Kablowej Solec i/lub opłaca czynsz 
mieszkaniowy w Spółdzielni Mieszkaniowej Transportowiec. 
2. Pracownikom Banku BGŻ S.A. oraz ich współmałżonkom, krewnym lub powinowatym  
w linii prostej, nie przysługuje prawo udziału w Konkursie. 
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie w okresie jego trwania,  
tj. 22 kwietnia – 14 czerwca 2013 roku wymienionych poniżej wymogów: 
3.1. Skorzystanie z jednego z produktów Organizatora, tj. Oddziału Banku BGŻ S.A.: 
- konto osobiste, 
- pożyczka gotówkowa, 
- kredyt hipoteczny, 
i/lub 
- skuteczne polecenie konta osobistego, pożyczki gotówkowej, kredytu hipotecznego innej 
osobie (przez skuteczne polecenie należy rozumieć sytuację, w której inna osoba zawrze  
z Bankiem BGŻ S.A. umowę o prowadzenie rachunku bankowego osobistego spośród 
następujących ofert: Konto Plus, Plan Aktywny, plan Standardowy, ePlan, Plan Senior lub 
umowę pożyczki gotówkowej czy hipotecznej). 
Każdy pojedynczy produkt lub polecenie uprawniać będzie do otrzymania jednego kuponu 
konkursowego. 
3.2. Wykonanie zadania konkursowego polegającego na podaniu autorskiego uzasadnienia 
twierdzenia: „Bank BGŻ dobrze służy ludziom, ponieważ ………………………….…..”. 
3.3. Prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego obejmującego łącznie: 
- dane osobowe Uczestnika, tj. imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer 
domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), wiek, numer telefonu komórkowego lub 
stacjonarnego, 
- zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z niniejszym 
Konkursem w brzmieniu zamieszczonym w kuponie konkursowym - zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,  
z późniejszymi zmianami), 



- podpis Uczestnika potwierdzający prawdziwość wszystkich informacji podanych na kuponie 
konkursowym. 
 
IV. Obszar Konkursu. 
W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność  
do czynności prawnych mieszkające na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. 
 
V. Czas trwania Konkursu. 
1. Konkurs będzie odbywał się w dniach 22 kwietnia – 14 czerwca 2013 roku. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25 czerwca 2013 roku. 
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi do 30 czerwca 2013 roku. 
 
VI. Nagrody w Konkursie. 
Nagrody: 
- 1 miejsce /telewizor 32 cale, 
- 2 i 3 miejsce /aparat fotograficzny, 
- 3 wyróżnienia /sprzęt AGD. 
 
VII. Sposób i termin ogłaszania wyników Konkursu. 
1. Zwycięzców Konkursu wybierze trzyosobowe jury składające się z Prezesów SM 
Transportowiec i TV Solec lub wyznaczonych przez nich przedstawicieli oraz Dyrektora 
Oddziału Banku BGŻ będącego Organizatorem Konkursu. 
2. Od wyboru zwycięzców nie ma odwołania. 
3. Lista zwycięzców Konkursu będzie udostępniona w siedzibie Organizatora Konkursu oraz 
w siedzibie SM Transportowiec i TV Solec. 
 
VIII. Miejsce i termin wydawania nagród. 
1. Nagrody będą do odbioru przez laureatów Konkursu od 25 do 28 czerwca w siedzibie 
Organizatora Konkursu w godzinach otwarcia Oddziału, tj.: poniedziałek - piątek 9.00-16.30. 
2. Zwycięzcy o wygranej zostaną powiadomieni telefonicznie, a wyniki Konkursu zostaną 
również opublikowane w siedzibie Organizatora oraz SM Transportowiec i TV Solec. 
3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do 3-krotnych prób telefonicznego poinformowania  
uczestnika o wygranej. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora kontakt 
ze zwycięzcą nie będzie możliwy, wówczas traci on prawo do nagrody. 
4. Nagrody wręczać będą osobiście członkowie jury lub ich przedstawiciele w siedzibie 
Organizatora Konkursu. 
5. W przypadku nieodebrania nagród przez zwycięzców do dnia 5 lipca 2013 roku włącznie, 
Organizator zobowiązuje się do 3-krotnych prób telefonicznego skontaktowania się  
ze zwycięzcą. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu kontakt  
ze zwycięzcą nie będzie możliwy, wówczas traci on prawo do nagrody. 
6. Zwycięzca jest zobowiązany do pisemnego pokwitowania odbioru nagrody. 
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
 
IX. Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 



2. Pełny tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny w Solcu Kujawskim w poniższych 
placówkach: 
- w Oddziale Banku BGŻ S.A. przy ul. 29 Listopada 4, 
- w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Transportowiec przy ul. Żwirki i Wigury 1, 
- w siedzibie Telewizji Kablowej Solec przy ul. Żwirki i Wigury 1. 
3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
4. Wszelkie materiały reklamowe i promocyjne dotyczące niniejszego Konkursu mają 
wyłącznie charakter informacyjny. 
5. Uczestnicy, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że postępują w sposób 
niezgodny z zasadami fair play, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników Konkursu 
niewłaściwych, nieprawdziwych lub nieczytelnych danych uniemożliwiających lub 
opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród przyznanych zwycięzcom Konkursu. 
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika,  
że wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu  
w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji  
w siedzibie Organizatora. 
9. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu wraz z uzasadnieniem, mogą być 
składane przez uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym,  
za pisemnym potwierdzeniem odbioru, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs 
„Nowy Oddział” na adres Organizatora Konkursu, tj.: Oddział Banku BGŻ S.A., ul. 29 
Listopada 4, 86-050 Solec Kujawski przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później 
niż do dnia 5 lipca 2013 roku. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby 
składającej reklamację, adres do korespondencji, uzasadnienie powodów wniesienia 
reklamacji i podpis reklamującego. 
10.1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. 
10.2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie 
pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni 
od daty rozpatrzenia reklamacji. 
11. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z urządzaniem niniejszego Konkursu będą 
rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 
 
 
 
 
 
 
 


