
REGULAMIN KONKURSU PREMIOWEGO POD NAZW  
„ II ŚWIĘTO CHLEBA I MAKARONU Z LUDWINA” 

 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” okre la zasady i warunki uczestnictwa  
w konkursie urz dzanym pod nazw  „II wi to chleba i makaronu z Ludwina”. 
 

2. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie Kolonia 

Ludwin 20A , 21-075 Ludwin, (zwana dalej „Organizatorem konkursu”),  
 

3. Konkurs ma charakter gminny, zaczyna si  w dniu 02 lipca 2016 r. i trwać b dzie do 27 

lipca 2016 r. czyli do dnia zakończenia rozpatrywania procedury reklamacyjnej. 
 

4. Sprzeda  promocyjna odbywa si  w dniach 02-03 lipca 2016 r. oraz 09-10 lipca 2016 r. w 

sklepach sieci żS LUDWIN wymienionych poni ej. 
1. Zezulin Pierwszy / nr1, 20-075 Ludwin 

2. Kaniwola nr 9, 20-075 Ludwin 

3. Dratów nr 8, 20-075 Ludwin 

4. Uciekajka nr 17, 20-075 Ludwin 

5. Ludwin nr 1, 20-075 Ludwin 

6. Rogó no nr 6, 20-075 Ludwin 

7. Piaseczno nr 7, 20-075 Ludwin 

 

5. Regulamin konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie okre lonym w art. 13 ust. 2 

ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z2004r. Nr 

4, poz.27). 

 

6. Uczestnikiem konkursu mo e być ka da pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na 
terytorium Polski, która spełnia warunki uczestnictwa okre lone w niniejszym regulaminie. 

 

§ 2 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 
 

1.1  Dokonanie zakupu produktów marki „Polmak Makarony Tradycyjne z Ludwina” lub 
chleba ludwińskiego (wymienione w § 3) w okresie sprzeda y promocyjnej i sklepach 
wymienionych w § 1. ust 4. 
1.2  Odebranie kuponu konkursowego w kasie. Podpisanie go swoim imieniem i 

nazwiskiem oraz adresem zamieszkania. 

1.3  Wykonanie zadania konkursowego polegaj cego na dokończeniu zdaniaŚ „Ludwin si  
bawi, Ludwin dzi  wi tuje …” oraz wpisanie odpowiedzi na kuponie konkursowym. 
1.4  Przekazanie kuponu Komisji Konkursowej podczas festynu organizowanego w dniu 17 

lipca 2016 r. w godzinach 12:00-15Ś30 pod nazw  „II wi to chleba i makaronu z Ludwina”  
 

Wymagane jest spełnienie ł cznie wszystkich 4 warunków § 2ust. 1.1-1.4.  
 

§ 4. 



RODZAJE NAGRÓD I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 
 

1. Sponsorem nagród w Konkursie w przypadku talonów zakupowych jest sieć żSSC żminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ludwinie, Ludwin 50, 21-075, Ludwinie KRS 

0000117909, NIP 7130206778. 

 

2. Pul  nagród  w konkursie stanowi Ś 
 

2.1 Nagrody: 

- 5 nagród w postaci ZźSTAWU KLOCKÓW LźżO Żriends, Letni obóz łuczniczy, 41120 

ka da o warto ci 35,80 zł brutto  

- 5 nagród w postaci ZźSTAWU LźżO Creator, Hydroplan, 31028 ka da o warto ci 19,98 zł 
brutto 

- 5 nagród w postaci ODTWARZACZA MP3 MANTA MM269, ka da o warto ci 19,98 zł 
brutto 

- 5 nagród w postaci POWER BANK PLATINET 2200mAh 42920, ka da o warto ci 24,99 zł 
brutto  

- 5 nagród w postaci TALONUZAKUPOWEGO do wykorzystania w GSSC w Ludwinie  

o warto ci 50 zł brutto  
 

2.2 Zwyci zcy otrzymaj  dodatkowe nagrody pieni ne w kwocie odpowiadaj cej 10% 
zryczałtowanego podatku od warto ci nagród z tytułu Nagród uzyskanych w Konkursie 
(zgodnie z art.30 ust1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 

lipca 1991 r.) 

 

2.3 Płatnikiem podatku, o którym mowa powy ej w pkt. 2.3 jest Organizator nagród (ust. 1). 
Przed wydaniem nagrody Sponsor pobierze od ka dego zwyci zcy Nagrody kwot  podatku i 
odprowadzi j  w imieniu zwyci zcy zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Kwota 
podatku zostanie pobrana z kwoty dodatkowej nagrody pieni nej, o której mowa w ust 2.2 
do czego Uczestnik upowa nia Sponsora. 
 

3. Ł czna warto ć puli nagród w konkursie wynosi 748,27 zł 
 

4. Komisja konkursowa w składzie 3 przedstawicieli Organizatora spo ród prawidłowych 
zgłoszeń konkursowych w dniu 17 lipca w godzinach 15-18 wybierze 25 Laureatów oraz 10 

kolejnych zgłoszeń, które utworz  list  rezerwow . 
 

Komisja dokonuje oceny na podstawie subiektywnej oceny wykonania zadania  

konkursowego w najciekawszy, najbardziej kreatywny sposób. 

 

5. Ogłoszenie Laureatów oraz przekazanie nagród nast pi podczas festynu  

w dniu 17 lipca 2016 r. około godziny 16Ś10, 17Ś10 18Ś10. 
 

6. Laureaci zobowi zani s  do osobistego odbioru nagród w konkursie. W przypadku nie 

pojawienia si  Laureata w przeci gu potrójnego wywołania nagroda zostaje przekazana 

kolejnej osobie z listy rezerwowej. 

 

7. Laureat nagrody wybiera nagrod  z puli nagród zgodnie z zasad  pierwszeństwa 
pojawienia si  w miejscu odbioru nagrody. 



 

8. W przypadku rezygnacji przez zwyci zc  z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo 
przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania 
konkursowe oraz został wybrany przez Komisj  Konkursow . 
  

9. Nie jest mo liwe odst pienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest mo liwe 
wypłacenie równowarto ci nagrody.  
 

10. Nagrody okre lone w ust. 2 b d  wydawane osobom uprawnionym do uczestnictwa  
w konkursie, które spełni   warunki uczestnictwa w konkursie okre lone w Regulaminie. 
 

11. Za jedno wybrane przez Komisj  Konkursow  hasło otrzymać mo na tylko jedn  
nagrod .  
 

12. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody zwi zane  
z u yciem nagród gwarantowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 
 

 

§ 5 

DANE OSOBOWE 
 

1. Dane osobowe Uczestników b d  przetwarzane zgodnie z warunkami okre lonymi w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2002 r.,  

Nr 101 poz. 926) w celu przeprowadzenia Konkursu. 
 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 
§ 6. 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

1. Reklamacje mog  być zgłaszane przez Uczestników pocz wszy od daty rozpocz cia 
konkursu do 20 lipca 2016r.w  siedzibie Organizatora. 

2. Rozpatrzeniu podlegaj  wył cznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 

3. Post powanie reklamacyjne trwa 7 dni, wł czaj c w to zawiadomienie uczestnika konkursu 
o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu post powania reklamacyjnego uczestnikowi 
przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzgl dnionych roszczeń w s dzie wła ciwym ze 
wzgl du na siedzib  organizatora konkursu. 
4. Odpowiedzialno ć Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do warto ci nagrody, 
do której jest on uprawniony. 

 

§ 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wzi cie udziału w konkursie oznacza akceptacj  warunków niniejszego Regulaminu, a 
tak e potwierdzenie spełniania warunków uczestnictwa w konkursie, okre lonych w 
szczególno ci w § 2. Regulaminu. 
2. Regulamin konkursu dost pny b dzie tak e do wgl du w siedzibie Organizatora konkursu 
oraz na stornie internetowej Organizatora. 



3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem b d  miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

Zał cznik 1: 

PRODUKTY BIOR CE UDZIAŁ W SPRZEDAŻY : 
1. „Chleb z Ludwina”  wypiekany przez żminn  Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” w 
Ludwinie 

2. „Chleb ytni z Ludwina” wypiekany przez żminn  Spółdzielnie „Samopomoc 
Chłopska” w Ludwinie 

3. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 500g WST żI produkowany przez Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
4. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 500g żNIAZDA NITKI produkowany przez 
Wytwórni  Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
5. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 500g żNIAZDA WST KI produkowany przez 
Wytwórni  Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
6. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 250g KRAJANKA produkowany przez Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
7. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 250g KLUSKI produkowany przez  
Wytwórni  Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
8. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 250g  ŻALA produkowany przez  
Wytwórni  Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
9. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 500g ŁAZANKA produkowany przez Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
10. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 250g WIDźRźK produkowany przez Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
11. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 250g RY YK produkowany przez  Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
12. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 250g żWIAZDKI produkowany przez Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
13. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 250g MUSZźLKI produkowany przez Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
14. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 200g ZACIźRKA  produkowany przez Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
15. Makaron „Tradycyjny z Ludwina” 250g NITźCZKA produkowany przez Wytwórni  
Makaronu Domowego „POL-MAK” S.A. 
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