REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD RZECZOWYCH
WŚRÓD KLIENTÓW PKS w Kamiennej Górze spółka z o.o.
§ 1. Nagrody rzeczowe .
1. Firma PKS w Kamiennej Górze spółka z o.o. ufundowała następujące nagrody:
- Nagroda Główna – lot balonem
- Nagrody dodatkowe: 2 szt. akumulatorów, 2 szt. olej marki FUCHS (4 litry)
§ 2. Warunki wzięcia udziału w losowaniu.
1. W losowaniu biorą udział wszyscy klienci PKS w Kamiennej Górze spółka z o.o.,
którzy w okresie od dnia 01.08.2016 r. do 26.08.2016 r. dokonają zakupu lub
wykonają dowolną usługę w PKS w Kamiennej Górze spółka z o.o. na kwotę
minimum 100 zł /brutto/ i wypełnią kartę do losowania.
2. Będą obecni podczas losowania nagród,
3. Z losowania są wyłączeni są pracownicy PKS w Kamiennej Górze spółka z o.o.
§ 3. Skład komisji losującej oraz jej zadania.
1. W skład komisji wchodzi 2 przedstawicieli firmy PKS w Kamiennej Górze sp. z o.o.
2. Zadaniami komisji losującej są:
a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania,
b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych,
c. zarządzenie ponownego losowania, w przypadku nieobecności osoby wylosowanej
lub nie uprawnionej do losowania,
d. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody.
3. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą przyznania wszystkich nagród
§ 4. Losowanie nagród.

1. Losowanie nagród odbędzie się 27.08.2016 r. na scenie głównej podczas
uroczystości „Święta Mleka”
2. Do losowania może być wybrana z widowni losowa osoba.
3. Po każdym z poszczególnych losowań prowadzący wyczyta imię i nazwisko osoby,
która ma otrzymać nagrodę, powtarzając tę informację po około 10 sekundach. Jeśli
po trzykrotnym wyczytaniu przez spikera osoba ta nie zgłosi się po nagrodę, nagroda
będzie podlegać ponownemu losowaniu.
§ 5. Warunki odbioru nagrody.
1. Zgłoszenie się na scenę w czasie określonym w § 4 pkt 3.
§ 6 Postanowienia końcowe.

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników losowania będą
przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców i nie
będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż będzie
to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin losowania.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa
w losowaniu i otrzymaniu nagrody.
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu losowania.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
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