także swoje miejsce rankingu.
2. Uczestników podzielono na rankingi – grupy oznaczone lit. A,B,C,D,E,F,G,H,X. Jako kryterium
podziału przyjęto wartość obrotów generowanych przez Płatnika z Organizatorem, przyjmując, iż
nagroda zostanie przyznana za zajęcie odpowiednio miejsca według następujących zasad :
* grupa A miejsce 1,2 WYCIECZKA , miejsce 3 SPA
*grupa B miejsce 1,2,3,4 WYCIECZKA, miejsce 5,6 SPA
*grupa C miejsce 1,2,3,4,5 WYCIECZKA, miejsce 6,7 SPA
*grupa D miejsce 1,2,3,4,5 WYCIECZKA, miejsce 6,7 SPA
*grupa E miejsce 1,2,3,4,5 WYCIECZKA, miejsce 6,7 SPA
*grupa F miejsce 1,2,3,4,5 WYCIECZKA, miejsce 6,7,8 SPA
*grupa G miejsce 1,2,3,4,5,6 WYCIECZKA, miejsce 7,8 ,9 SPA
*grupa H miejsce 1,2,3,4,5,6,7 WYCIECZKA , miejsce 8,9,10,11 SPA
*grupa X (punkty gastronomiczne) miejsce 1 WYCIECZKA, miejsce 2 SPA
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości uczestników z grup wskazanych w § 3
ust. 2 Regulaminu.
4. Dowodem potwierdzającym sprzedaż wyrobów objętych Programem jest wyłącznie faktura VAT
lub dokument WZ wystawiony Organizatora.
5. Zwroty i korekty zmniejszają wartość dokonanych zakupów przez Uczestnika i
pomniejszają liczbę zgromadzonych punktów.
6. Uczestnik nie może domagać się wypłaty równowartości nagrody w gotówce.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia i dodania punktacji na Produkty
nieumieszczone w gazetkach promocyjnych . Wprowadzenie takiej punktacji może nastąpić w
dowolny sposób zapewniający dotarcie informacji do Uczestników w zbliżonym czasie i nie będzie
uważane za zmianę niniejszego Regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia Programu i
powiadomienia o tym fakcie Uczestnika.
§4 PRZEKAZANIE NAGRÓD
1.Organizator ma prawo odmowy przyznania nagrody w przypadku nieterminowych spłat
zobowiązań wobec Organizatora.
2. Ostateczne rozstrzygnięcie i podanie wyników Programu nastąpi najpóźniej w terminie do 15
lipca 2020 roku. Informacja zostanie przekazana telefonicznie bądź osobiście przez
przedstawiciela handlowego Organizatora.
3. Szczegółowa informacja na temat godziny i miejsca wylotu zostanie przekazana przez
przedstawicieli handlowych Organizatora .
4. O terminie w którym Uczestnik pragnie skorzystać z nagrody dodatkowej – pobytu w SPA
informuje Organizatora osobiście lub poprzez przedstawiciela handlowego. Organizator jest
zobowiązany do rezerwacji pobytu w terminie podanym przez Uczestnika, z zastrzeżeniem, iż
Organizatorowi przysługuje prawo do jego zmiany z przyczyn niezależnych od niego (np. brak
wolnych miejsc w wybranym terminie). W tym wypadku Organizator proponuje alternatywny
termin pobytu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne, o tej samej lub zbliżonej wartości.
§5 REKLAMACJE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu, nie później jednak niż do dnia 04
lipca 2020 roku. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje mogą być
zgłaszane na adres siedziby Organizatora lub adres e-mail gama@gama.olesnica.pl
2. Reklamacje rozpatruje Organizator, rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone
według zasad opisanych w § 5 ust.1 .

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w Sądzie
właściwym dla siedziby Organizatora Programu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego
§6 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W przypadku, kiedy z tytułu wygranej w Programie powstaje obowiązek podatkowy ciążący na
Uczestniku:
a) Nagrody otrzymane przez Uczestnika Programu, w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą, stanowią przychód z działalności gospodarczej –obowiązek
podatkowy znajduje się po stronie Uczestnika.
b) Nagrody otrzymane przez Uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej ( określonych w §2 pkt1c), podlegają opodatkowaniu. W tym celu Organizator wyśle
Uczestnikowi odpowiedni druk PIT-8C, do końca lutego roku następującego po otrzymaniu
nagrody, na podstawie którego, taki Uczestnik dokona rozliczenia w swoim zeznaniu rocznym za
2020 r.
2. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane będą zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego
przeprowadzenia niniejszego Programu. Administratorem tych danych będzie Organizator.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.
Uczestnictwo w Programie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest
dobrowolne.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki Organizatora oraz stronie internetowej
Organizatora : www.gama.olesnica.pl .
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Programu z ważnych
przyczyn lub zdarzeń losowych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na
pogorszenie warunków udziału w Programie.
6. Wiążące warunki Programu określone są jedynie w niniejszym regulaminie. W przypadkach nie
objętych Regulaminem decydujące znaczenie będą miały jedynie decyzje Organizatora.
7. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Programu ma obowiązek zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu.

Organizator :

…....................................................

Uczestnik :

…..................................................

Protokół potwierdzający odbiór nagrody oraz dane do PIT-8C
Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody tj. …...............................................................
o wartości .....................
z tytułu udziału w „Programie Lojalnościowym-PODRÓŻE Z GAMĄ WRAŻEŃ”
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu.

…......................................................................................
data, czytelny podpis ( pieczątka sklepu/firmy )

Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody tj. ….................................................................
z tytułu udziału w „Programie Lojalnościowym-PODRÓŻE Z GAMĄ WRAŻEŃ”
o wartości …..............................
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Programu.

…......................................................................................
data, czytelny podpis ( pieczątka sklepu/firmy )

Dane uczestnika do wystawienia PIT 8C
nieprowadzącego działalności gospodarczej
Imię, Nazwisko........................................................................
Właściwy Urząd Skarbowy …...................................................
PESEL …...................................................................................
Data urodzenia ….....................................................................
Adres zamieszkania …..............................................................
Kraj ….......................................................................................
województwo …........................................................................
powiat …...................................................................................
gmina …....................................................................................
ulica ….......................................................................................
nr domu ….................................................................................
nr lokalu ….................................................................................
miejscowość …...........................................................................
kod pocztowy …..........................................................................
poczta ….....................................................................................

….....................................................................................................................................
adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania )

…...................................................
data, czytelny podpis

