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REGULAMIN KONKURSU  

pt. „Przedświąteczne bieganie zamień na owocne pisanie” 

(dalej: Regulamin) 

 

§ 1. Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:  

1) Organizator – firma pod nazwą Grupa Promocyjna A2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-660, 

ul. Irysowa 20B, NIP: 521-32-47-690, Regon 015512560, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w 

Warszawie: XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 

0000168173; 

2) Zleceniodawca – spółka pod nazwą Wielkopolska Wytwórnia Żywności Profi Sp. z o.o., Sp. K, 

zarejestrowana, na zlecenie której przeprowadzany jest Konkurs; 

3) Konkurs – niniejszy konkurs organizowany pod nazwą „Przedświąteczne bieganie zamień na 

owocne pisanie”; 

4) Zakup promocyjny – zakupy produktów firmy Profi na min. 10 zł w tym jedna zupa owocowa. 

Lista Produktów stanowi załącznik nr do Regulaminu zakupy muszą być potwierdzone jednym 

dowodem zakupu i dokonane w okresie od 05.12.2016 r. do 18.12.2016 r.; 

5) Produkty promocyjne – dowolne produkty firmy Profi z Załącznika nr 1 do Regulaminu, 

dostępne w Sklepach, których zakup upoważnia do wzięcia udziału w Konkursie; 

6) Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej osobie 

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (bez NIP nabywcy), potwierdzający 

dokonanie Zakupu promocyjnego; za dowód zakupu nie będzie uznawana jego kserokopia, kopia 

notarialnie poświadczona czy wydrukowany skan. 

7) Sklep – dowolny sklep z listy sklepów biorących udział w promocji znajdujący się na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, w którym możliwe jest dokonanie Zakupu promocyjnego; lista sklepów 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 

8) Uczestnik – podmiot, który spełni wszystkie warunki wzięcia udziału w Konkursie opisane 

w niniejszym Regulaminie;  

9) Laureat – osoba nagrodzona w Konkursie zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie; 

10) Komisja Konkursowa – trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

Organizatora oraz Zleceniodawcy konkursu, której zadaniem jest nadzór nad prawidłową 

organizacją i przebiegiem Konkursu, a także wyłonienie Laureatów zgodnie z Regulaminem. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 05 grudnia 2016 roku do dnia 18 grudnia 2016 

roku (dalej: czas trwania Konkursu), przy czym czynności związane z przyznawaniem, wydaniem 

nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się dnia 28.02.2017 roku. 

3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu 

cywilnego. 

4. Konkurs nie jest grą losową, zakładam wzajemnym, ani grą na automatach w rozumieniu art. 2 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 
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§ 3. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Konkursie 

1. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w czasie trwania Konkursu 

dokona Zakupu promocyjnego dla celów niezwiązanych z prowadzona działalnością gospodarczą 

lub zawodową (tzn. jako konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego). 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez 

Organizatora, Zleceniodawcę, Sklepy oraz inne podmioty związane z organizowaniem 

i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: 

wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców 

małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

3. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji spełnienia powyższych warunków 

uczestnictwa. 

 

§ 4. Zasady Konkursu 

1. Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu wymyślą i wpiszą 

w kupony konkursowe najlepsze pod względem oryginalności, unikatowości i ciekawej treści 

zgłoszenia do Konkursu stanowiące dokończenie zdania: „Zupa owocowa Profi to……”  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

a) dokonanie Zakupu promocyjnego i zachowanie Dowodu zakupu; 

b) wypełnienie kuponu konkursowego 

c) wrzucenie kuponu konkursowego do urny znajdującej się w sklepie 

3. Zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 4 ust.2 lit. b) Regulaminu oznacza jednoczesną akceptację 

przez Uczestnika postanowień Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji. 

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest możliwe od dnia 05 grudnia 2016 r. do dnia 19 grudnia 2016, 

natomiast sprzedaż promocyjna trwa do 18 grudnia 2016 r.  

5. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu: 

a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, 

b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, 

naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem, 

c) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem 

treści reklamowych dotyczących Produktów promocyjnych, 

d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 

autorskich. 

6. Jeden Dowód zakupu, bez względu na wartość zakupionych Produktów promocyjnych, 

upoważnia do wypełnienia tylko jednego kuponu konkursowego. Każdy prawidłowo wypełniony 

i wrzucony do urny kupon to jedno zgłoszenie w Konkursie. W sytuacji, gdy Uczestnik dokona 

więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego przy wykorzystaniu tego samego Dowodu zakupu, 

przy przyznawaniu nagród brane będzie pod uwagę tylko zgłoszenie zawierające odpowiedź na 

pytanie konkursowe, które jako pierwsze wpłynęło do Organizatora. 

7. Jeden Uczestnik może wypełnić więcej niż jeden kupon, pod warunkiem każdorazowego 

spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.  

8. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. 
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9. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora (Grupa Promocyjna 

A2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) wszelkie autorskie prawa majątkowe do swojej odpowiedzi 

na pytanie konkursowe, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, 

dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego 

na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie 

zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, 

d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – c) – publiczne wykonania, 

wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w 

szczególności udostępnianie na stronach internetowych, 

e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości 

nadań i wielkości nakładów, 

f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 

wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 

h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, 

i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów 

i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. 

Ponadto, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, 

w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym 

do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym 

podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieoznaczanie 

utworu jego imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo. 

10. Dowód zakupu potwierdza dokonanie Zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a) jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez Sklep, którego dane się na nim znajdują, nie jest 

podrobiony lub sfałszowany; 

b) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego 

autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, 

niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów; 

c) na liście zakupów, którą uwzględnia Dowód zakupu jest słowo lub skrót pozwalające 

stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu promocyjnego, bądź też na paragonie fiskalnym 

widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu promocyjnego. 

Jeśli z treści Dowodu zakupu nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany 

jest potwierdzić to w Sklepie (pieczątka Sklepu i podpis jego przedstawiciela);  
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§ 5. Zasady przyznawania i pula nagród w Konkursie 

1. Komisja wyłoni spośród wrzuconych do urn zgłoszeń 59 laureatów głównych (po 1 laureacie na 1 

sklep), którego hasło będzie według komisji najbardziej oryginalne oraz 59 laureatów 

rezerwowych (po 1 laureacie rezerwowym na 1 sklep).  

2. Do wydania w Konkursie przewidziane są nagrody na każdy sklep biorący udział w konkursie 1 

koszyk produktów Profi. Łączna pula nagród stanowi 59 koszyków z produktami firmy Profi. 

Wartość jednostkowa jednej nagrody to 54,00 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w 

wysokości  6,00 zł na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej; 

3. Dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu zostaną potrącone 

przez Organizatora i przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody w trybie art. 30 ust. 1 

pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną. 

5. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prawidłowych zgłoszeń konkursowych wybierze 

Laureatów do dnia 04.01.2017 r. 

 

§ 6. Powiadamianie i sposób ogłaszania laureatów 

1. Każdy Laureat zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej do dnia 05.01.2017 telefonicznie 

lub drogą e-mail. Podczas rozmowy telefonicznej Organizator poinformuje Laureata o 

konieczności przesłania listem poleconym do siedziby Organizatora w terminie 7 dni od 

otrzymania informacji danych laureata, które umożliwią przekazanie nagrody tj.: 

a) oryginał Dowodu zakupu (Organizator po zweryfikowaniu Dowodu zakupu na wyraźne 

żądanie Laureata odeśle Dowód zakupu w ciągu 2 dni roboczych na wskazany przez 

Laureata adres); 

b) dokładnie wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 

do Regulaminu. 

2. W przypadku rozmowy telefonicznej, Organizator będzie próbował nawiązać połączenie 

telefoniczne z Laureatem przez co najmniej pięć prób kontaktu podejmowanych przez 

Organizatora w ciągu co najmniej dwóch kolejnych dniach roboczych, o różnych godzinach. 

3. W przypadku nieprzesłania Organizatorowi podpisanego Oświadczenia oraz oryginału Dowodu 

zakupu w terminie określonym w § 6 ust. 1 Regulaminu, niedoręczenia przesłanego 

oświadczenia oraz Dowodu zakupu do Organizatora w terminie 7 dni od dnia nadania lub 

niespełnienia przez Laureata innych warunków przewidzianych w Regulaminie, Laureat traci 

prawo do przyznania mu nagrody, a prawo to przechodzi na Laureata rezerwowego. 

Postępowanie z Laureatem rezerwowym będzie odbywać się na takich samych zasadach jak w 

przypadku Laureata. 

4. Jeżeli Laureat rezerwowy również nie spełni warunków powyżej wydania nagrody, nagroda 

pozostaje własnością Organizatora. 

 

§ 7. Wydanie nagród 

1. Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. 

2. Nagrody będą wydane Laureatom osobiście w sklepie w którym był dokonany zakup najpóźniej 

do dnia 20.01.2016 roku. W przypadku niemożliwości osobistego odebrania nagrody w 

wyznaczonym terminie istnieje możliwość ustalenia innego terminu jednak nie może on nastąpić 

później niż do 30.01.2017 roku. 
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§ 8. Ochrona danych osobowych 

1. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji.  

2. Administratorem danych osobowych jest spółka WWŻ Profi z siedzibą w Grabowie, ul. Kolejowa 

3, 63-520 Grabów nad Prosną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest 

warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody. Uczestnicy mają prawo 

wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.  

   

§ 9. Postępowania reklamacyjne 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora Grupa 

Promocyjna A2 Sp. z o.o., ul. Irysowa 20B 02-660 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –

Przedświąteczne bieganie zamień na owocne pisanie” w terminie do 28.02.2017 r. O 

zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje  data jej wpływu do Organizatora. 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres Uczestnika, określoną 

przyczynę reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj oraz treść 

żądania. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca 

reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres 

podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może 

ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.grupa-a2.pl oraz w biurze 

Organizatora w terminie od 05.12.2016 r. do 28.02.2017 r.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Konkursu w czasie 

trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie 

warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych 

przez Uczestników Konkursu.  

3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 

oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie 

Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie 

udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu. 

4. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

 

Organizator  

 

 

 

http://www.grupa-a2.pl/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 

L.P. 
ASORTYMENT 

WWŻ PROFI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
waga 

PASZTETY Z DROBIEM 

1. Wielkopolski pasztet z drobiem firmowy 131g 

2. Wielkopolski pasztet z drobiem i  pomidorami 131g 

3. Wielkopolski pasztet z drobiem i pieczarkami 131g 

4. Wielkopolski pasztet z drobiem i papryką 131g 

5. Wielkopolski pasztet z indykem 131g 

6. Wielkopolski pasztet z drobiem i czosnkiem 131g 

7. Wielkopolski pasztet z drobiem i koperkiem 131g 

8. Wielkopolski pasztet z drobiem i zielonym pieprzem 131g 

9. Wielkopolski Pasztet z gęsią 130g 

10. Wielkopolski Pasztet z drobiem i cebulką 131g 

11. Wielkopolski Pasztet z drobiem i szczypiorkiem 131g 

12. Wielkopolski Pasztet z drobiem, suszonymi pomidorami i bazylią 131g 

13. Wielkopolski Pasztet z drobiem pikantny 131g 

14. Wielkopolski Pasztet z drobiem i z chrzanem 131g 

15. Wielkopolski Pasztet z drobiem, z oliwkami i kaparami 131g 

16. Wielkopolski Pasztet z drobiem i z czarnuszką 131g 

17. Wielkopolski Pasztet drobiowy z błonnikiem 131g 

18. Wielkopolski pasztet z drobiu firmowy 250g 

19. Wielkopolski pasztet z drobiu z pieczarką 250g 

20. Wielkopolski pasztet z drobiu z pomidorami 250g 

21. Wielkopolski pasztet z drobiem i papryką 250g 

22. Wielkopolski pasztet z indykem 250g 

23. Wielkopolski pasztet z drobiu firmowy 50g 

24. Wielkopolski pasztet z drobiu z pomidorami 50g 

PASZTETY WIEPRZOWE 

25. Wiejski pasztet wieprzowy firmowy 130g 

26. Wiejski pasztet wieprzowy z wędzonką 130g 

27. Wiejski pasztet wieprzowy z grzybami leśnymi 130g 

SMALEC, KONSERWY 

28. Wielkopolski smalec z czosnkiem 130g 

29. Szynka z Indyka 110g 

30. Szynka z kurczaka 110g 

31. Szynka mielona wieprzowa 110g 

32. Konserwa Tyrolska 110g 

33. Łopatka wieprzowa 110g 

34. Koserwa wieprzowa z boczkiem 110g 

35. Gulasz angielski wieprzowy 110g 

36. Mielonka turystyczna wieprzowa 110g 
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PASZTETY DWORSKIE 

37. Pasztet dworski z dzikiem 105g 

38. Pasztet dworski z jeleniem 105g 

39. Pasztet dworski z królikiem 105g 

40. Pasztet dworski z gęsią 105g 

41. Pasztet dworski z kaczką 105g 

PASTY "NA TRZY SPOSOBY" DO PIECZYWA 

42. Pasta po amerykańsku z prażoną cebulką 90g 

43. Pasta po meksykańsku z papryką 90g 

44. Pasta po skandynawsku z łososiem 90g 

45. Pasta po szwajcarku z serem i boczkiem 90g 

HUMMUS 

46. Hummus klasyczny 105g 

47. Hummus z pomidorami 105g 

48. Hummus z oliwkami 105g 

49. Hummus z czosnkiem 105g 

50. Hummus pikantny 105g 

DANIA GOTOWE PIERWSZE 

51. Zupa pomidorowa z mięsem wieprzowym 450g 

52. Zupa pomidorowa z makaronem 450g 

53. Krupnik z mięsem wieprzowym 450g 

54. Kapuśniak z mięsem wieprzowym 450g 

55. Zupa jarzynowa z mięsem wieprzowym 450g 

56. Barszcz ukraiński z koperkiem 450g 

57. Barszcz biały 450g 

58. Zupa ogórkowa z mięsem wieprzowym 450g 

59. Zupa grochowa z kiełbasą wieprzową 450g 

60. Zupa grzybowa 450g 

61. Żurek z kiełbasą wieprzową 450g 

62. Zupa pieczarkowa z mięsem wieprzowym 450g 

63. Zupa ryżowa z kurczakiem 450g 

64. Flaki wieprzowe z warzywami 450g 

65. Fasolka po bretońsku z kiełbasą wieprzową 450g 

66. Zupa gulaszowa z warzywami i tymiankiem 450g 

67. Zupa strogonow 450g 

68. Zupa solianka 450g 

69. Zupa wiśniowa z makaronem 450g 

70. Zupa jabłkowa z cynamonem i makaronem 450g 

71. Zupa z owocami leśnymi i makaronem 450g 

72. Barszcz Czerwony 450g 

KUBEK pełen SMAKU 

73. KUBEK pełen SMAKU Pomidorowa z Makaronem      90g 

74. KUBEK pełen SMAKU Grochowa                              100g 

75. KUBEK pełen SMAKU Barszcz Czerwony                  65ml 
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76. KUBEK pełen SMAKU Ogórkowa                             80g 

77. KUBEK pełen SMAKU Żurek                                    80g 

78. KUBEK pełen SMAKU Rosół z kurczaka 70g 

79. KUBEK pełen SMAKU Gulaszowa 80g 

DANIA GOTOWE DRUGIE 

80. Gołąbki w sosie pomidorowym (słoik) 500g 

81. Pulpety w sosie pomidorowym (słoik) 500g 

82. Pulpety w sosie grzybowym (słoik) 500g 

83. Flaki wołowe po zamojsku (słoik) 500g 

84. Gulasz wieprzowy po węgiersku na ostro (słoik) 500g 

85. Fasolka po bretońsku z kiełbasą wieprzową (słoik) 500g 

86. Leczo z kiełbasą wieprzową (słoik)  500g 

87. Bigos (słoik)  500g 

SAŁATKI LUNCHOWE "SUNNY SALADS" 

89. Sałatka z kaszą pęczak i fasolą szparagową  200g 

90. Sałatka z soczewicą, warzywami i ryżem  200g 

91. Sałatka włoska z makaronem i suszonymi pomidorami  160g 

92. Sałatka z ciecierzycą i serem typu greckiego 240g 

93. Sałatka z kaszą kuskus i ciecierzycą  200g 

94. Sałatka orientalna z sosem imbirowym  200g 

95. Sałatka gyros z ryżem i warzywami 240g 

96. Sałatka z kaszą jaglaną i kurczakiem  200g 

97. Sałatka meksykańska z szynką i ryżem 240g 

98. Sałatka z kurczakiem, ryżem i ananasem  240g 

99. Sałatka z makaronem i tuńczykiem  200g 

100. Sałatka z makaronem, kurczakiem i prażonymi ziarnami słonecznika 200g 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

LP NAZW SKLEPU ADRES 

1 Handlowe Zacisze Anna Kasztelan os. Zacisze 12, 64-980 Trzcianka 

2 Lewiatan Wlkp Mini Market ABC Plus ul. Kolejowa 12, 64-630 Ryczywół 

3 Lewiatan Serwus F.H.Piechowiak A. ul. Dr Wróblewskiego 5, 64-320 Buk 

4 Mleczarki Sklep Firmowy ul. Mossego 9, 62-065 Grodzisk Wlkp 

5 BSS Sklep nr 79 Spożywczy ul. Nakielska 173a, 85-350 Bydgoszcz 

6 Paluszek Stawki ul. Strzałowa 7, 87-100 Toruń 

7 PSS Ostrzeszów sklep nr 19 ul. Zamkowa 39, 63-500 Ostrzeszów 

8 Społem Grosik nr 1 ul. Wrocławska 13, 63-400 Ostrów Wlkp 

9 Chata Polska Mika ul. Radomska 26, 69-110 Kowalów 

10 PSS nr 9 ul. 22 lipca 2, 73-200 Choszczno 

11 PSS nr 166 ul. Chopina 22, 86-300 Grudziądz 

12 PSS nr 1 ul. Kasprowicza 18, 82-500 Kwidzyń 

13 Kami ul. Partyzantów 44, 80-254 Gdańsk 

14 ABC sp.j. ul. Bosmańska 36, 81-116 Gdynia 

15 Market Polmax S.A.  Boczów, 66-235 Torzym 

16 Citronex Mop Żarska Wieś 9a, 59-900 Zgorzelec 

17 OH -5 PSS Społem Szczecin pl.Chrobrego 5, 72-010 Police 

18 OH-8 PSS Społem Szczecin ul. Barbary 2, 71-516 Szczecin 

19 MMT Sp. z o.o. ul. Poznańska 37, 62-025 Kostrzyn 

20 MMT Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 9-11, 62-020 Swarzędz 

21 Hean Kraków ul. Królewska 49 

22 Lewiatan   Kraków  ul. Bronowice 42  

23 Pss  Bielsko Biała "klimczak" ul. Cyniarska 11 

24 Pss  Bielsko Biała ul. Przychód Dworcowy 2 

25 Eurogasko  Kielce  Podklasztorna 149 

26 
Lewiatan Super Sam Danmar Z.C Alicja i 
Jan Końskie , Hubala 11 

27 Tomato P.H.U JoannaNowalska   25-330 Kielce ul. Sandomierska 234 

28 Kaprys  58-260 Bielawa ul. Grota Roweckiego  3 

29 Kaprys   58-200 Dzierżoniów  ul. Swidnicka  52 

30 Sklep Eko  Tarnowskie  Góry  ul. Armi Krajowej 1 

31 Lecrerc  Sosnowiec  ul. Braci Mieroszewskich 2 

32 Tomi Markt  46-070 Chmielowice ul. Dworcowa 1a 

33 Duo  45-285 Opole ul.Szarych Szeregów 23 

34 Astra  53-615 Wrocław  ul. Slubicka 18 

35 Diadem  54-438 Wrocław  ul. Nowodworska 89c/91a  

36 Eko Holding   37-620 Horyniec Zdrój  ul. Przyjaźni 11 

37 Eko Holding   37-500 Jarosław  ul. Grabarze  4 

38 Delikatesy  centrum   Rybczyk 38-307 Sekowa 448 

39 Spar Winiarscy  Zboiska 97 ,38-450Dukla  

40 Groszek  32-850 Wola Debinska 628/4 



10 
 

41 Delikatesy,   Bukowina Tatrzańska  ul. Wierch Rusinski 10 

42 WSS Żoliborz AGORA Przy Agorze 15, Warszawa 

43 WSS Żoliborz HALA MARYMONCKA Słowackiego 45, Warszawa 

44 HALE BANACHA Grójecka 95, Warszawa 

45 MINI-MAX Warszawska 15, Nowy Dwór Mazowiecki 

46 KRÓWKA Toruńska 6, Radom 

47 SPAR Zwoleń Jagiełły 2, Żwoleń 

48 ALDI Wojska Polskiego 65, Magnuszew 

49 PORT Radomsko Portowa 8/10, Radomsko 

50 PLEZIA Roosvelta 16, Piotrków Trybunalski 

51 DELIKATESY ZAGŁOBA Legionów 21/23, Tomaszów Mazowiecki 

52 PSS Białystok 146 Rynek Kościuszki 15, Białystok 

53 SUPER PLUS RYDZEWSKI Orzeszkowej 23, Ełk 

54 PLUS RYDZEWSKI Sikorskiego 4, Ełk 

55 INTERWAK Partyzantów 14, Leoncin 

56 ZBYSZKO Kopernika 1, Pruszków 

57 HALA WOLA Człuchowska 25 

58 PSS 23 Tomaszów Lubelski Kościuszki 21A, Tomaszów Lubelski 

59 INTERMARCHE Ryki Lubelska 6, Ryki 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

............................... dnia ... .............2017 r.  
Oświadczenie* 
Ja niżej podpisana/y.................................................................................................  
legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................  
wydanym przez ..........................................................................................................  
PESEL: ................................................  
potwierdzam, iż otrzymałem:  

1.Nagrodę o wartości 54,00 zł brutto  
oraz  

2. Dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości 6,00PLN.  

Upoważniam Organizatora Konkursu - Grupę Promocyjną A2 Sp. z o.o., do potrącenia z nagrody 
pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego od nagród wygranych w konkursie 

„Przedświąteczne bieganie zamień na owocne pisanie” i odprowadzenia jej na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego.  
 

            Podpis laureata                                                             Podpis Przedstawiciela Organizatora  
 
___________________________                                              _____________________________  
 

*Na mocy art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  
fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.)nagrodzony jest zobowiązany do wpłaty zryczałtowanego 
podatku dochodowego Organizatorowi. Organizator na tej podstawie odprowadza podatek do 

Urzędu Skarbowego. Nagrodzony nie zamieszcza informacji o wygranej w swoim rocznym zeznaniu 

podatkowym. 
 
 
 
 
 


