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Regulamin Konkursu 
„Wielkanocna Roweromania!” 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  
 
1.2 Organizatorem Konkursu jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 
10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.  
  
1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich 
otwartych w czasie trwania Konkursu Sklepach konkursowych. 
 
1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 31.03.2022 r. do 26.04.2022 r., przy czym 
czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagrody oraz rozpatrywaniem 
ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 28.07.2022 r. 
 
1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy 
audioteksową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2094 ze zm.). 
 
2. DEFINICJE 
 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione 
znaczenie:  
 
2.1 Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Wielkanocna Roweromania!” opisany w 
niniejszym Regulaminie; 
 
2.2 Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu 
Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu; 
 
2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu 
i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie; 
 
2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie przez Uczestnika 
postanowień niniejszego Regulaminu, dokonanie Zakupu promocyjnego oraz prawidłowe i 
skuteczne zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnik może zgłosić 
się wyłącznie poprzez Stronę internetową Konkursu. Szczegółowy opis przystąpienia do 
Konkursu przez Stronę internetową Konkursu wskazany jest w pkt. 4 Regulaminu; 
 
2.5 Strona internetowa Konkursu – przygotowana specjalnie dla potrzeb niniejszego 
Konkursu strona internetowa dostępna pod adresem: www.konkurseuro.pl. Korzystanie ze 
Strony internetowej jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu (opłata za transmisję 
danych przez internet naliczana jest wg taryfy operatora, z którego korzysta Uczestnik); 
 
2.6 Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na: 
a)  wykonaniu i przesłaniu autorskiego zdjęcia konkursowego na temat: „Pokaż swój 
sposób na udane rowerowanie” (dalej: „zdjęcie konkursowe”). Zdjęcie konkursowe musi 
być wykonane w formacie: jpg lub png i rozmiarze maksymalnie 5 MB. 
albo 

http://www.smolar.pl/
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b) wymyśleniu i przesłaniu autorskiej odpowiedzi słownej na temat: „Opisz swój sposób na 
udane rowerowanie”. Odpowiedź słowna na Zadanie konkursowe może składać się z 
maksimum 300 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami”. Dopuszcza się użycie małych i 
wielkich liter. 
 
Uczestnik przystępując do Konkursu sam dokonuje wyboru czy rozwiązuje Zadanie 
konkursowe wskazane w pkt. 2.6 lit. a) Regulaminu czy też rozwiązuje zadanie wskazane w 
pkt. 2.6 lit. b) Regulaminu.  
 
Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące 
kryteria: 

• zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 

• kreatywność; 

• humor i niebanalny dowcip; 

• oryginalność; 

• jakość wykonania. 
 

Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki: 

• praca musi być wykonana na zadany temat;  

• autorem pracy musi być Uczestnik; 

• praca musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika; 

• na zdjęciu konkursowym może (ale nie musi) znajdować się wizerunek wyłącznie 
Uczestnika (na zdjęciu konkursowym nie może być wizerunku innej osoby/osoby 
trzeciej); 

• Uczestnik musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego 
rozwiązania zadania konkursowego. 
 

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać wizerunku innych osób/osób 
trzecich, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:  

• zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, 
ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej 

• wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich 
pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację 
seksualną czy poglądy polityczne; 

• stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób; 

• wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też 
propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości; 

• zachęcać do popełnienia samobójstwa; 

• promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek 
przepisów; 

• naruszać jakichkolwiek praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw 
autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki 
Euro Sklep, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych 
prawami własności intelektualnej; 

• promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem produktów marki Euro 
Sklep); 

oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów; 
 
2.7 Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie; 
 
2.8 Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i 
organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji 
Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy 
w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłanianie Laureata 
Konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji; 
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2.9 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów za minimum 
25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) brutto, w tym co najmniej jednego 
produktu partnerskiego zgodnie z pkt. 2.10 Regulaminu. Zakup promocyjny musi być 
dokonany w Sklepie konkursowym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i musi być 
udokumentowany jednym oryginałem Dowodu zakupu. Sprzedaż promocyjna uprawniająca 
do wzięcia udziału w Konkursie, rozpocznie się w dniu 31.03.2022 r. a zakończy się w dniu 
26.04.2022 r. Uczestnik musi dokonać Zakupu promocyjnego na własną rzecz i na własny 
rachunek oraz musi faktycznie zapłacić za Zakup promocyjny. 
 
2.10 Produkt partnerski – dowolnie wybrany przez uczestnika produkt spośród wskazanych 
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 do Regulaminu określa produkt 
partnerski (markę) wraz ze wskazaniem producenta / dystrybutora danej marki produktu; 
 
2.11 Sklep konkursowy - wybrane sklepy sieci Euro Sklep na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, wskazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu, w którym można dokonać Zakupu 
promocyjnego. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera listę sklepów konkursowych.  
 
2.12 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy; 
 
2.13 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalny lub faktury VAT (wystawionej na 
uczestnika w rozumieniu 3.1 Regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. 
Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien być czytelny i oryginalny, tzn. 
taki, który jest wystawiony przez Sklep konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na 
Dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego 
Konkursu nie jest w szczególności jego: 
- kserokopia, 
- kopia notarialnie poświadczona,  
- wtórnik, 
- odpis, 
- duplikat, 
- wydrukowany skan.  
Uczestnik zobowiązany jest do zachowania, do zakończenia Konkursu, wszystkich 
oryginałów dowodów zakupu podanych w zgłoszeniach do konkursu. W razie utraty lub 
zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi 
nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. 
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer 
dowodu zakupu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
 
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być 
każda osoba fizyczna dokonująca zakupu jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z 
dnia 22.04.1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w 
dniu zgłoszenia do Konkursu spełnia łącznie następujące warunki: 
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Konkurs przeznaczony 
jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej); 
b) jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała go. 
Przez Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi 
identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Konkursu. Działania Uczestnika, polegające na 
zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w 
nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiej osoby z Konkursu, z uwagi na 
nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu działania. 
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3.2 Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. 
Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność. 
 
3.3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że: 
a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, jakie zgłasza w rozwiązaniu Zadania konkursowego i dysponuje autorskimi 
prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego; 
b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób 
przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i 
że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie 
ograniczone lub obciążone; 
c) w przypadku, nagrodzenia rozwiązania Zadania konkursowego - wyraża bezpłatną zgodę 
na rozpowszechnienie/opublikowanie rozwiązania zadania konkursowego, w tym swojego 
wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu Zadania konkursowego (jeśli wizerunek znajduje się 
na zdjęciu konkursowym), a także swoich danych, tj. imienia na: Stronie internetowej 
Konkursu pod adresem www.konkurseuro.pl lub stronach internetowych lub social mediach 
zarządzanych i administrowanych przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach najdalej 
do dnia 31.12.2022 r. Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i 
celów Konkursu, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania 
oraz dokonywania ich opracowania w stopniu jaki Organizator lub Eurocash S.A. z siedzibą 
w Komornikach uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów 
Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do 
wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji; 
d) upoważnia Organizatora i Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach do decydowania o 
sposobie oznaczenia (i podpisywania) nadesłanego przez Uczestnika rozwiązania Zadania 
konkursowego podanymi przez Uczestnika danymi w celu ewentualnego opisania 
zwycięskiego rozwiązania Zadania konkursowego lub do decydowania o pominięciu takiego 
oznaczenia; 
e) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Eurocash S.A. z 
siedzibą w Komornikach za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i 
zwalnia Organizatora oraz Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im 
praw. 
 
3.4 Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na 
Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania 
konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i 
terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich 
znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na 
jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie 
magnetycznej, cyfrowo;  
b) wprowadzania do obrotu;  
c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz 
danych;  
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i 
przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. 
udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek 
serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, 
dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek 
innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem 
jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, 
komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci 
przesyłu danych);  
e) publicznego wykonania;  
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f) publicznego odtwarzania;  
g) wystawiania; 
h) wyświetlania;  
i) użyczania lub najmu;  
j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, 
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe 
oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za 
pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 
mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;  
k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 
odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za 
pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 
mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu). 
 
3.5 Laureat Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o 
charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego 
utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego. Laureat 
Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie rozwiązania Zadania konkursowego bez 
oznaczania na ich egzemplarzach autorstwa Laureata. 
 
3.6 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik (w tym 
Laureat) spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności 
sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik Konkursu narusza zasady 
gry określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych 
oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie w tym m. in. podania wszystkich 
numerów telefonów/adresów e-mail zgłoszonych do Konkursu, doręczenie do Organizatora 
wszystkich oryginałów Dowodów zakupu zgłoszonych do Konkurs.  
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu w terminie wskazanym 
przez Organizatora (nie dłuższym niż 7 dni od daty wysłania e-maila do Uczestnika z 
żądaniem) lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań lub brak kontaktu z 
Uczestnikiem lub próba naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, może 
spowodować - po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego - 
wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do 
nagrody wymienionej w pkt 7.1 Regulaminu. W takim przypadku niewydana nagroda 
pozostaje w dyspozycji Organizatora. W szczególności przyczyną wykluczenia Uczestnika z 
Konkursu może być: 
a) naruszenie praw osób trzecich, 
b) zawarcie w rozwiązaniu Zadania konkursowego treści sprzecznych z prawem lub dobrymi 
obyczajami, które szczegółowo wymienione zostały w pkt. 2.6 Regulaminu.  
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny 
czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, informacji e–mail od Organizatora, w 
kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. Uczestnik 
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od Organizatora nie 
trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako 
„wiadomości śmieci” / „spam”. 
 
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy Organizatora bądź 
nieuczciwego lub niezgodnego z Regulaminem i przepisami prawa wpływu na przebieg 
Konkursu, Organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania. 
 
3.7 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert 
Wojkowski, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Sklepów konkursowych w 
rozumieniu Regulaminu Konkursu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez 
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„członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, 
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 
 

 3.8 Wyniki Konkursu, tj. nagrodzone rozwiązania Zadania konkursowego wraz z imionami 
Laureatów lub bez ww. oznaczenia, mogą (nie muszą) zostać opublikowane na Stronie 
internetowej Konkursu pod adresem www.konkurseuro.pl lub na stronach internetowych oraz 
social mediach zarządzanych i administrowanych przez Eurocash S.A. z siedzibą w 
Komornikach. Laureatowi nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych. 

 
3.9 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik przed przystąpieniem 
do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do 
Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 
Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika 
postanowień Regulaminu. 
 
3.10 W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby 
wpływania na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany 
w procesie przyznawania nagrody. Osoby wykluczone zostaną poinformowane o takich 
decyzjach. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. 
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej loterii dla 
jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń 
dziennie. 
 
4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  
 
4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik musi zastosować się do 
następującej procedury: 
a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 
b) dokonać Zakupu promocyjnego; 
c) koniecznie zachować oryginał dowodu Zakupu promocyjnego. Uczestnik zobowiązany 

jest do zachowania do końca trwania Konkursu wszystkich dowodów zakupu zgłoszonych 
do Konkursu; 

d) wykonać Zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (w 
tym pkt. 2.6 Regulaminu); 

e) zgłosić się do Konkursu poprzez Stronę internetową Konkursu, zgodnie z pkt. 4.3 
Regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 31.03.2022 r. do godziny 23:59:59 
dnia 26.04.2022 r.  

 
4.2 Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń, pod warunkiem 
dokonania do każdego z nich odrębnego zakupu promocyjnego i odrębnego wykonania 
Zadania konkursowego, jednakże jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę w całym 
Konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba zakwalifikuje się do więcej 
aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, 
jedna osoba zostanie nagrodzona jedną nagrodą, a kolejna nagroda pozostanie w dyspozycji 
Organizatora. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do 
Konkursu, do przesłania wszystkich dowodów zakupu. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie 
będzie posiadał tych dowodów zakupu może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z 
Konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w Konkursie włącznie. W takim 
przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  
 
4.3  W celu zgłoszenia się do Konkursu, każdy Uczestnik musi wejść na Stronę 
internetową Konkursu i dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego tam 
formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń: 
a) numer telefonu komórkowego Uczestnika; 
b) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail Uczestnika; 
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c) numer Dowodu zakupu (tzw. numer Dowodu zakupu czy numer paragonu znajduje się 
najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu 
promocyjnego. Załącznik nr 3 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego 
paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu); 

d) wskazanie Sklepu konkursowego, w którym Uczestnik dokonał zakupu promocyjnego 
(wybór z listy),  

e) zaznaczenie następujących oświadczeń przez Uczestnika: 
 
□ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.” 
 

□ „Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Wielkanocna Roweromania!”, w tym z 

zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i 
akceptuję jego wszystkie postanowienia”. 

 
f) rozwiązanie Zadania konkursowego, zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu.  
 
Uczestnik może zostać poproszony o dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany 
przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest 
dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to 
konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub 
przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej Konkursu i/lub zaznaczenie 
konkretnego rodzaju obrazka / obrazków). 
 
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie 
danych i informacji zamieszczanych w ww. formularzu. Organizator nie zapewnia – po 
wysłaniu zgłoszenia – możliwości zmiany podanych przez Uczestnika w formularzu 
zgłoszeniowym do Konkursu informacji dot. dowodu zakupu, Sklepu konkursowego.  
 
4.4 Po przesłaniu Zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do 
Konkursu. Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie Zgłoszenia oraz rejestracji w bazie 
zgłoszeń, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu Zgłoszenia na Stronie internetowej 
Konkursu oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty 
elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny 
czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, powyższej informacji e–mail od 
Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. 

4.5 Uczestnik Konkursu powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone 
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. 
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów 
teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną 
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik. 
 
4.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie Zakupu promocyjnego może mieć miejsce 
wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na 
dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania Zgłoszenia do Konkursu. W 
sytuacji, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego 
Zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i 
godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do 
nagrody. Dowód zakupu zostanie zweryfikowany przy wydawaniu nagrody. 
 
4.7 Przystąpienie do Konkursu i dokonanie Zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem 
Strony internetowej Konkursu oznacza, że Uczestnik zaakceptował wszystkie warunki 
niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.3. i pkt. 3.4 
Regulaminu. 
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5. WYŁANIANIE LAUREATA NAGRODY 
 
5.1 W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad 
prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową.  
 
5.2 Organizator prowadzi odrębne bazy zgłoszeń dla każdego Sklepu konkursowego. 
Zgłoszenie konkursowe bierze udział tylko w wyłanianiu Laureata nagrody ze Sklepu 
konkursowego, w którym Uczestnik dokonał zakupu promocyjnego (Sklep konkursowy 
wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu). Wyłanianie 
Laureatów odbywać się będzie zgodnie z listą porządkową Sklepów konkursowych 
znajdującą się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 
 
5.3 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 09.05.2022 r. i polegać będzie na wyłonieniu, 
przez Komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Zgłoszeń w 
Konkursie (przyporządkowanych do Sklepów konkursowych zgodnie z pkt. 5.2 Regulaminu), 
najlepszych rozwiązań Zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego 
uznania wszystkie prawidłowo nadesłane Zgłoszenia (przyporządkowane do Sklepów 
Konkursowych zgodnie z pkt. 5.2 Regulaminu), uwzględniając kryteria wskazane w pkt. 2.6 
Regulaminu i wybierze z każdej bazy zgłoszeń (tj. z każdego Sklepu konkursowego) po 
jednym Laureacie nagrody. Łącznie (maksymalnie) wyłonionych zostanie 204 Laureatów 
nagród w Konkursie. 
  
5.4 Weryfikacja poprawności zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu 
teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Czas nadesłania zgłoszenia będzie 
rejestrowany przez centralny komputer Organizatora. 
 

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRODY 
 
6.1 Laureat zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora, w terminie maksymalnie 
7 dnia od rozstrzygnięcia Konkursu, za pośrednictwem wysłania przez Organizatora i na jego 
koszt wiadomości SMS na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, 
zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu. Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje o 
wygranej nagrodzie, sposobie i terminie przekazania kompletu niezbędnych danych i 
oświadczeń Laureata, o których mowa w pkt. 6.4 Regulaminu, które umożliwią przekazanie 
nagrody.  

6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
Laureata o wygranej z powodu podania błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru 
telefonu w czasie trwania Konkursu lub posiadania włączonej przez Laureata w telefonie 
komórkowym blokady SMS (w tym Premium) lub w sytuacji, kiedy telefon Laureata jest 
wyłączony.  

6.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia Laureata, o którym mowa w pkt. 6.1 
Regulaminu, wyniki niniejszego Konkursu każdy uczestnik może również sprawdzić na 
stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl, wpisując dane podane w 
zgłoszeniu do Konkursu, tj. nr dowodu zakupu promocyjnego oraz nr telefonu. 

6.4 Warunkiem wydania każdej nagrody w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie i 
wysłanie formularza dla Laureata nagrody, który będzie dostępny na stronie internetowej pod 
adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania 
przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 6.1 
Regulaminu. Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące 
dane i oświadczenia: 
 
a) imię i nazwisko Laureata, 
b) dokładny adres zamieszkania Laureata (do wysyłki nagrody), 

http://www.wyniki.smolar.pl/
http://www.laureaci.smolar.pl/
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c) numer telefonu Laureata, który podano w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu, 
d) numer dowodu zakupu, który podano w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu, 
e) adres e-mail Laureata podany w zgłoszeniu do Konkursu, 
f) zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu z 
numerem dowodu wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie 
powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie jpg lub png lub 
jpeg), 
g) oświadczenia o następującej treści: 
 

 „Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Wielkanocna Roweromania!”, w tym z 
zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i 
akceptuję jego postanowienia.” 

 

 „Wyrażam zgodę na wykorzystanie rozwiązania Zadania konkursowego zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Konkursu „Wielkanocna Roweromania!” 

 

 „Oświadczam, że jestem jedynym/ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w 
związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie „Wielkanocna 
Roweromania!.” 

 

 „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania Zadania 
konkursowego nadesłanego w Konkursie „Wielkanocna Roweromania!”. Treści te nie 
naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub 
dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych 
utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am 
żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam 
wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
rozwiązania zadania konkursowego.” 

 

 „Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w rozwiązaniu 
Zadania konkursowego (na zdjęciu konkursowym), a także danych (tj. imienia) podanych 
przeze mnie w związku z uczestnictwem w Konkursie „Wielkanocna Roweromania!” na 
podstawie, których moja osoba może być zidentyfikowane - poprzez upublicznienie wyżej 
wymienionych na: Stronie internetowej Konkursu pod adresem www.konkurseuro.pl lub 
na: stronach internetowych oraz social mediach zarządzanych i administrowanych przez 
Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach najdalej do dnia 31.12.2022 r. Powyższe w 
celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu „Wielkanocna 
Roweromania!” przez Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. w Łodzi, 
Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz dokonywania opracowania rozwiązania 
Zadania konkursowego w stopniu, jaki Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Łodzi lub Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, uznają za stosowny i 
wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego do 
wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.” 

 

 „Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja 
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź oraz 
Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń 
złożonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić ww. podmioty od jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku 
wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi 
z naruszenia przysługujących im praw.” 

 

 „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie 
„Wielkanocna Roweromania!” zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu przenoszę na Smolar 
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Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi autorskie prawa 
majątkowe do mojego rozwiązania zadania konkursowego na polach eksploatacji 
wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu Konkursu.” 

 

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. 
z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w 
Łodzi, Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach oraz Sklepów konkursowych w 
rozumieniu Regulaminu Konkursu. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich 
rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, 
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”. 

 
Przed wysłaniem formularza dla Laureatów nagród prosimy o dokładne sprawdzenie danych 
zamieszczanych w formularzu. 
 
6.5 W przypadku niepodania wymaganych danych i oświadczeń przez Laureatów nagród 

zgodnie z postanowieniami pkt. 6.4 Regulaminu w terminie wskazanym w pkt. 6.6 

Regulaminu lub niespełnienia warunków przez Laureata ww. nagrody przewidzianych w pkt. 

3 i pkt. 4 Regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

6.6 Laureaci nagród muszą podać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla 

Laureatów ww. nagród na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, 

zgodnie z pkt. 6.4 Regulaminu, w terminie wynikającym z postanowień Regulaminu, 

najpóźniej do dnia 23.05.2022 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od 

laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do 

dnia 23.05.2022 r. 

6.7 Wszyscy Laureaci nagród są zobowiązani do zachowania oryginału Dowodu zakupu z 
czytelnym numerem dowodu, który został zgłoszony do Konkursu. W sytuacji, gdy zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie, że Laureat nagrody naruszył zasady Konkursu określone w 
Regulaminie lub naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Organizator może 
zobowiązać ww. Laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na 
adres e-mail, który Laureat podał w formularzu dla Laureatów, o którym mowa w pkt. 6.4 
Regulaminu) do przesłania danych, oświadczeń oraz oryginału Dowodu zakupu wskazanych 
w pkt. 6.4 Regulaminu na adres biura Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-
Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, najpóźniej w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania dowodu zakupu przez 
organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez Laureata nagrody oznacza, że Laureat 
traci prawo do nagrody. 
 
6.8 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.4 
Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody. 
 
6.9 Organizator wyśle do każdego Laureatów nagrody w Konkursie do dnia 06.06.2022 r. 
unikatowe kody alfanumeryczne umożliwiające odbiór nagrody w Sklepie konkursowym, w 
którym Laureat dokonał zakupu promocyjnego (Sklep konkursowy wskazany w nagrodzonym 
zgłoszeniu do Konkursu). Powyższa informacja zostanie przesłana do każdego Laureata 
nagrody w Konkursie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany 
przez Laureata w formularzu dla laureatów, o którym mowa w pkt. 6.4 Konkursu. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program 
pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, informacji e–mail od Organizatora, w kategorii 
„wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. Uczestnik zobowiązany 
jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od Organizatora nie trafiła do 
skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości 
śmieci” / „spam”. 
 

http://www.laureaci.smolar.pl/
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6.10 Laureat będzie mógł odebrać nagrodę w Sklepie konkursowym, w którym dokonał 
zakupu promocyjnego (w Sklepie konkursowym wskazany, w nagrodzonym zgłoszeniu do 
Konkursu) przekazując kod alfanumeryczny otrzymany od Organizatora i kwitując odbiór. 
Odbiór nagrody możliwy będzie osobiście przez Laureata do dnia 30.06.2022 r.   
 
6.11 Nagroda nieodebrana albo niewydane z winy lub przyczyny leżącej po stronie Laureata 
do dnia 30.06.2022 r. pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 
7. NAGRODY 
 
7.1 Nagrodą w Konkursie jest rower o wartości 890,00 zł (słownie: osiemset 
dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody Organizator przygotował 
część pieniężną nagrody w wysokości 98,89 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych  
89/100). Łączna całkowita wartość nagrody wynosi 988,89 zł brutto (słownie: dziewięćset 
osiemdziesiąt osiem złotych 89/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 98,89 
zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych  89/100) zostanie przeznaczona na pokrycie 
należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego 
przez Organizatora. 
Łączna liczna nagród w Konkursie wynosi 204 (słownie: dwieście cztery) sztuki.  
Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 201.733,56 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy 
siedemset trzydzieści trzy złote 56/100) brutto. 
 
7.2 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 
do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na 
jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 
 
8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 
 
8.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu 
nagrody jest Komisja Konkursowa.  
 
8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym 
Konkursem.  
 
9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
9.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest organizator Konkursu, tj. 
Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 
93–569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-
278-80-75. Dane kontaktowe administratora: e-mail: biuro@smolar.pl, adres do 
korespondencji: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. ul. Inżynierska 15,  
93-569 Łódź. 

 
9.2  Administrator danych osobowych - Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi informuje, że: 
a) dane osobowe Uczestnika Konkursu pozyskane przez administratora danych 

osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
wyłącznie w celu związanym z organizacją Konkursu, tj. w celu: 

− przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do 
uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, 
odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania niezbędnych obowiązków 
prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z 
organizacją Konkursu i obowiązków sprawozdawczych,  
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−  ustalania, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników,  
tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze i w prawnie 
uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 
ust.1 lit. c i lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, 
Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”)); 

b) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału 
w Konkursie; 

c) Uczestnikowi przysługuje: 

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych 
danych osobowych,  

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, 
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e- mail: biuro@smolar.pl 
lub w formie pisemnej na adres Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93–569 Łódź, 

d) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane 
osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

e) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora 
innym podmiotom w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi 
serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub 
serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników, podmiotom 
realizującym wydanie nagrody, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także 
podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo, 

f) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych 
roszczeń uczestników, które są związane z Konkursem oraz w okresie przewidzianym 
dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, 

g) dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. 
poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 
10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
  
10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w 
formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie 
osobiste, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 
Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej 
otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 14.07.2022 r. 
 
10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i 
numer telefonu podany w Zgłoszeniu do Konkursu, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji oraz treść żądania.  
 
10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez 
Organizatora, nie później jednak niż do dnia 28.07.2022 r. (o zachowaniu terminu decyduje 
data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników, 
złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. O decyzji Organizatora 
Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w 
reklamacji. 

 

mailto:biuro@smolar.pl
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10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do 
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu. 
 
11.2 Regulamin Konkursu będzie dostępny na Stronie internetowej Konkursu: 
www.konkurseuro.pl, na stronie internetowej Organizatora: www.smolar.pl/konkurs-
Wielkanocna-roweromania, a także w biurze Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-
Reklamowa Sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. 
 
11.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
 
11.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

− indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) 
urządzeń, przy pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie; 

− za treść rozwiązania Zadania konkursowego; 

− prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez Uczestników Konkursu. 
 
11.5 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem 
jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd 
powszechny. 
 
11.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą 
kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też 
dzwoniąc pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi Uczestnik 
zgodnie z taryfą operatora). 
 

ORGANIZATOR 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu „Wielkanocna Roweromania!” 

Produkt partnerski (marka) wraz ze wskazaniem producenta / dystrybutora danej marki 

produktu (partnerzy akcji i marki promocyjne): 

PARTNER MARKA PROMOCYJNA 

ARLA FOOS Apetina, LURPAK 

ANIMEX 
Krakus, Belinki, Yano, Ełk, Mazury, Morliny (wędliny luz , 
wędliny paczkowane) 

NUTRICIA Bebiko, Bibo Vita, Bebilon 

KORAL KORAL, BRACIA KORAL 

LACTALIS President , Jovi, Galbanii 

LISNER Lisner,Marinus,Aakerman,Dalmare,Polarica 

MLEKPOL 
SM „MLEKPOL,  Łaciate,  Milko,  Mazurski Smak, Rolmlecz, 
Somlek, Osowa, Augustowski, Mrągowska,  Kurpianka 

POLSKI OGRÓD Hortex 

SPOMLEK Serenada,Skarby Serowara,Sery z Radzynia Podlaskiego 

JDE  
Jacobs , Prima , Maxwell House , Tassimo , Carte Nore , 
Pickwick 

TCHIBO 
Tchibo , Family , Black&White , Exclusive , Gold Selection , 
Davidoff , Gala , Privat Caffee , Caffisimo 

FRITO LAY 
Lay's , Star , Cheetos , Mr Snaki , Sunbites , Twistos , Hyper ( 
chrupki ) 

MONDELEZ 
Alpen Gold, BelVita, Halls, Lu, Milka, Oreo, Toblerone, Tuc, 
Prince Polo, Delicje, 3Bit, Łakotki, Petitki, San, Nussbeisser 

LOTTE WEDEL E.Wedel 

PERFETTI VAN MELLE Mentos , Chupa Chups, Fruitella, The Belgian, Ricola 

MOKATE SP. Z O .O. Mokate, Carmen , Tigo 

MOKATE SA Babcia Jagoda, Minutka, Loyd 

STORCK 
Mamba, Merci, Nimm2, Knoppers, Toffifee, Werther's Original, 
Ice Fresh 

Bakalland BAKALLAND, DELECTA 

Mccormick Kamis, Galeo 

Nestle Winiary, Nestle 

Podravka Podravka 

Prymat Prymat, Kucharek, Smak 

Pamapol Pamapol 

Profi Profi 

Roleski Roleski 

Unilever Knorr, Amino, Tortex, Hellmann’s 

CARLSBERG POLSKA 
Harnaś; Kasztelan; Okocim; Somersby; Karmi; Zatecky; 
Carlsberg; Książ; Bosman; Piast 

KOMPANIA PIWOWARSKA 
Żubr; Tyskie; Lech; Dębowe; Prażubr; Wojak; Redd's; Książęce;  
Kozel; Grolsch; Capitan Jack; 

GRUPA ŻYWIEC 

Żywiec, Tatra, Warka, Warka Radler, Heineken, Królewskie, 
Leżajsk, Namysłów, Specjał, EB, Brackie, Desperados, Zlaty 
Bażant 

COCA COLA 
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley, Capy, Fuzetea, Burn, Monster, 
Powerade, Kropla Beskidu, Adez 

NESTLE WATERS Nałęczowianka 
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POLITAN Gosia 

HORTEX Hortex 

PEPSI 
Lays, Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton Ice Tea, 
Rockstar, Krystaliczne Źródło, Toma 

COLIAN Hellena 

Animex Animex 

OLEWNIK Olewnik 

Hochland Hochland, Almette, Valbon, Simply V 

Janex Janex 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Konkursu „Wielkanocna Roweromania!” 

 

Lista Sklepów konkursowych 

 

L.p.   Miasto Kod Ulica NR 

1 EURO SKLEP Woźniki  34103 Wspólna 5 

2 EURO SKLEP Jastrzębie Zdrój 44336 ul. Rolnicza 154 

3 EURO SKLEP Bielsko-Biała  43382 ul. Wapienicka  1 

4 EURO SKLEP Mucharz 34106 Świnna Poręba 224 

5 EURO SKLEP Bukowno 32332 ul. 1-go Maja  48 

6 EURO SKLEP Jelenia Góra 58500 ul. Karola Miarki 9 

7 EURO SKLEP Zielonki 32087 Wola Zachariaszowska 207 

8 EURO SKLEP Szczedrzyk 46042 Pl. 1-go Maja 9 

9 EURO SKLEP Kielce 25536 ul. Wojewódzka 2 

10 EURO SKLEP Grojec 32600 ul. Beskidzka  133 

11 EURO SKLEP Szklarska Poręba 58580 ul. Mickiewicza 1 

12 EURO SKLEP Jarocin 37405 Jarocin 0 

13 EURO SKLEP Warszawa 00172 ul. Dzika  15 

14 EURO SKLEP Zielonki 32087 ul. Krakowskie Przedmieście 83 

15 EURO SKLEP Kielce 25364 ul. Zagórska 58 

16 EURO SKLEP Kielce 25430 ul. Ćwiklińskiej 1B 

17 EURO SKLEP Ostrówek 98311 Ostrówek 98d 

18 EURO SKLEP Chęciny 26060 Osiedle Sosnówka 0 

19 EURO SKLEP Michów    21140 ul. Rynek  II/5 

20 EURO SKLEP Jędrzejów 28300 ul. Chrobrego 2 

21 EURO SKLEP Radom 26600 ul. Odrodzenia 65 

22 EURO SKLEP Tyszowce 22630 ul. Hetmańska 2 

23 EURO SKLEP Dąbrowa Górnicza 42530 ul. Warszawska  66 

24 EURO SKLEP Jelenia Góra 58500 ul. Drzymały 33 

25 EURO SKLEP Zielonki 32087 ul. Krakowskie Przedmieście 83 

26 EURO SKLEP Bielsko-Biała  43300 ul. Jesionowa  13/1 

27 EURO SKLEP Bielsko-Biała  43382 ul. Cieszyńska  394 

28 EURO SKLEP Bielsko-Biała  43300 ul. Łagodna  17 

29 EURO SKLEP Kozy 43340 ul. Bielska  149 

30 EURO SKLEP Buczkowice 43374 ul. Szkolna  1 

31 EURO SKLEP Bystra 43360 ul. Szczyrkowska  72 

32 EURO SKLEP Żywiec 34300 os. 700-lecia 9 

33 EURO SKLEP Chełmek 32660 Gorzów, ul. Oświęcimska  128A 

34 EURO SKLEP Młoszowa 32546 ul. Św. Józefa Robotnika  1 

35 EURO SKLEP Wieliczka 32020 Gorzków 78 

36 EURO SKLEP Żarki 32593 ul. T. Kościuszki  N 

37 EURO SKLEP Szczawnica 34460 os. XX-lecia 0 

38 EURO SKLEP Sułkowice 32440 ul. 1 Maja 47a 

39 EURO SKLEP Prószków 46060 ul. Daszyńskiego 1 A 

40 EURO SKLEP Opole 45-960 ul. Opolska 23 

41 EURO SKLEP Kamienna Góra 58400 ul. M.C. Skłodowskiej 17a 

42 EURO SKLEP Szczurowa 32820 ul. Krakowska  20a 
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43 EURO SKLEP Goleszów 43440 Bażanowice,  ul. Cieszyńska 48 

44 EURO SKLEP Kłobuck 42100 ul. Poprzeczna  6 

45 EURO SKLEP Czarków 43211 ul. Doświadczalna 1 

46 EURO SKLEP Bielsko-Biała 43300 ul. Ks. Stojałowskiego 44 

47 EURO SKLEP Zamość 22400 Zawada 60C 

48 EURO SKLEP Kozy 43340 ul. Przecznia 2 

49 EURO SKLEP Laszki 37543 Laszki 43 

50 EURO SKLEP Sosnowiec 41200 ul. Sucha 9 

51 EURO SKLEP 
Ostrowiec 
Świętokrzyski 27400 ul. Szewieńska  2 

52 EURO SKLEP Ruda Śl. 41707 ul. Radoszowska 
104-

106/1/1 

53 EURO SKLEP Kielce 25705 Podklasztorna 117 

54 EURO SKLEP Katowice 40748 ul. Grota Roweckiego 69 

55 EURO SKLEP Tyszowce 22630 ul. Kościelna 42 

56 EURO SKLEP Zakopane 34500 ul. Kościeliska 26 

57 EURO SKLEP Istebna 43470 Istebna 1585 

58 EURO SKLEP Sulejówek 5071 ul. Łukasińskiego 23 

59 EURO SKLEP Marcinkowice 55200 ul. Piastowska  15A 

60 EURO SKLEP Włoszczowa 29100 ul. Wiśniowa 27 

61 EURO SKLEP Albigowa 37122 Albigowa 254 

62 EURO SKLEP Kraczkowa 37124 Kraczkowa 109A 

63 EURO SKLEP Pionki 26670 ul. Sienkiewicza 16 

64 EURO SKLEP Chmielnik 26020 ul. Rynek  18 

65 EURO SKLEP Katowice-Murcki 40749 ul. Baczyńskiego  3 

66 EURO SKLEP Raciechowice 32415 Czasław 220 

67 EURO SKLEP Jastrzębie Zdrój 44330 ul. Juliusza Ligonia 6 

68 EURO SKLEP Siepraw 32447 ul. Jana Pawła II  24 

69 EURO SKLEP Dziadowa Kłoda 56504 ul. 1 Maja 8 

70 EURO SKLEP Klembów 05205 Roszczep 20C 

71 EURO SKLEP Rajcza 34370  ul. Ujsolska 1 

72 EURO SKLEP Koniaków 43474 Koniaków 401 

73 EURO SKLEP Pielgrzymowice 43252 ul. Golasowicka 2A 

74 EURO SKLEP Bielsko-Biała 43346 ul. Bestwińska  275 

75 EURO SKLEP Słomniki 32090 ul. Kościuszki 16A 

76 EURO SKLEP Kraków 30798 ul. Agatowa 1 

77 EURO SKLEP Abramów 21143 ul. 22 Lipca 2A 

78 EURO SKLEP Narama 32095 ul. Graniczna 545 

79 EURO SKLEP Czchów 32860 ul. Targowa 3/1 

80 EURO SKLEP Cieszanów 37611 ul. Rynek 29 

81 EURO SKLEP Suchedniów 26130 ul. Mickiewicza 25 

82 EURO SKLEP Kryry 43265 ul. Wyzwolenia 77 

83 EURO SKLEP Baćkowice 27552 Baćkowice 142 

84 EURO SKLEP Szczebrzeszyn 22460 Wielącza 3 

85 EURO SKLEP Kobielice 43262 ul. Spacerowa 5 

86 EURO SKLEP Michałowice 32091 Masłomiąca, ul. Długa 20 

87 EURO SKLEP Andrychów 34120 ul. Lenartowicza 40C 

88 EURO SKLEP Bielsko-Biała 43300 ul. Reja 18 

89 EURO SKLEP Bielsko-Biała 43382 ul. Międzyrzecka 107 



 

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 18 

90 EURO SKLEP Opatów 27500 ul. Wąska 27 lok. 10 

91 EURO SKLEP Bielsko-Biała 43309 ul. Bystrzańska 94A 

92 EURO SKLEP Szczyrk 43370 ul. Salmopolska 17C 

93 EURO SKLEP Myślachowice 32543 ul. Trzebińska 3 

94 EURO SKLEP Stronie Śląskie 57550 ul. Akacjowa 17D 

95 EURO SKLEP Wisła 43460 ul. 1 Maja 35 

96 EURO SKLEP Opole 45304 ul. Piotrkowska 2A 

97 EURO SKLEP Bochnia 32700 ul.Hutnicza 14a 

98 EURO SKLEP Kluczewsko 29120 ul.Spółdzielcza 0 

99 EURO SKLEP Brenna 43438 ul. Wyzwolenia 34A 

100 EURO SKLEP Proszowice 32100 Jakubowice 4B 

101 EURO SKLEP Mazańcowice 43391 Mazańcowice 1006 

102 EURO SKLEP Zakliczyn 32406 Czechówka, ,ul. Wielicka 38 

103 EURO SKLEP Nowe Brzesko 32100 ul.Nowy Rynek 13,14 

104 EURO SKLEP Łodygowice 34325 ul.Pod Kalną  1 

105 EURO SKLEP Ustroń 43450 ul. Daszyńskiego 64A 

106 EURO SKLEP Klecza Górna 34124 Klecza Dolna  22c 

107 EURO SKLEP Końskie 26200 ul.Niepodległości 7 

108 EURO SKLEP Koniusza 32104 Wierzbno 166/8 

109 EURO SKLEP Libiąż 32590 ul.Słowackiego 6G 

110 EURO SKLEP Węgrzce 32086 ul.B 4 

111 EURO SKLEP Końskie 26200 ul. Brzozowa 13 

112 EURO SKLEP Andrychów 34120 ul.Żwirki i Wigury 45a 

113 EURO SKLEP Jastrzębie Zdrój 44335 ul.Wrocławska  10 

114 EURO SKLEP Radziechowy 34381 ul. św. Marcina 85 85 

115 EURO SKLEP Jastrzębie Zdrój 44330 ul.Broniewskiego 1G 

116 EURO SKLEP Zawady 42110 ul.Makuszyńskiego 3 

117 EURO SKLEP Jarosław 37500 ul.3 Maja 114 A 

118 EURO SKLEP Rędziny 42242 ul. Działkowiczów 12 

119 EURO SKLEP Łopuszno 26070 ul. Konecka 7a 

120 EURO SKLEP Łobodno 42125 ul. Sienkiewicza  67 

121 EURO SKLEP Busko - Zdrój 28100 Dobrowoda 29 A 

122 EURO SKLEP Zielina 47370 ul. Prudnicka  27 

123 EURO SKLEP Przytkowice 34141   533 A 

124 EURO SKLEP Kielce 25431 ul. Marszałka Piłsudskiego 65 

125 EURO SKLEP Węgierska Górka 34350 ul. Zielona  48a 

126 EURO SKLEP Lądek - Zdrój 57540 ul. Ogrodowa 4a 

127 EURO SKLEP Opole 45560 ul. Jagiellonów 83 

128 EURO SKLEP Lubaczów 37600 ul.T. Kościuszki 50 

129 EURO SKLEP Kraków 31209 ul. Gen. A. F. Nila 7 LU 1 

130 EURO SKLEP Zabierzów Bocheńki 32007 Wola Batorska 946 

131 EURO SKLEP Międzyrzecze Górne 43392 ul. Centralna 38 

132 EURO SKLEP Horyniec - Zdrój 37620 Aleja Przyjaźni 11 

133 EURO SKLEP Włoszczowa 29100 ul. Sienkiewicza 41 

134 EURO SKLEP Opole 45069 ul. 1 Maja 8 

135 EURO SKLEP Łubniany 46024 ul. Opolska  67a 

136 EURO SKLEP Gnojno 28114   17 A 

137 EURO SKLEP Kocmyrzów 32010 Luborzyca 348 
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138 EURO SKLEP Henryków - Urocze 05504 ul. Mokra 11 B 

139 EURO SKLEP Zakopane 34500 ul. Droga do Olczy 34 

140 EURO SKLEP Przemyśl 37700 Prałkowce 232 A 

141 EURO SKLEP Pszczyna 43200 ul. Rybnicka 47 A 

142 EURO SKLEP Jelenia Góra 58506 ul. Mieczysława Karłowicza 25 A 

143 EURO SKLEP Balin 32500 ul. Okrężna 2 

144 EURO SKLEP Bobrek 32661 ul. Długa 23 

145 EURO SKLEP Iwaniska 27570 ul. Staszowska 2 

146 EURO SKLEP Wrocław 53129 ul. Sudecka 118 

147 EURO SKLEP Kielce 25534 ul. Wiosenna 1 A lok. A1 

148 EURO SKLEP Koniusza 32104 Niegardów - Kolonia 60 

149 EURO SKLEP Dobrzeń Wielki 46081 ul. Namysłowska 13 

150 EURO SKLEP Zakopane 34500 ul. Zamojskiego 1 

151 EURO SKLEP Przeworsk 37200 ul. Lwowska 23 

152 EURO SKLEP Opole 45759 ul. Chmielowicka 46 

153 EURO SKLEP Skoczów 43430 ul. Objazdowa 2 

154 EURO SKLEP Stróża 32431   931 

155 EURO SKLEP Igołomia 32125   13 

156 EURO SKLEP Będzin 42506 ul. Norberta Barlickiego   2 B 

157 EURO SKLEP Wawrzeńczyce  32125    4 a 

158 EURO SKLEP Mysłowice 41404 ul. Mikołaja Reja 34 a 

159 EURO SKLEP Ustroń 43450 ul. 3 Maja 44 

160 EURO SKLEP Kraków   31990 ul. Glinik  169 

161 EURO SKLEP Dąbrowa Górnicza 41300 ul. Wojska Polskiego 47/6 

162 EURO SKLEP Kruszyna 42282 Widzów, ul. Żwirki i Wigury 24 

163 EURO SKLEP Wilków 24313   4 

164 EURO SKLEP Charsznica 32250 ul. Żarnowiecka 50 A 

165 EURO SKLEP Sosnowiec 41200 ul. Mariana Maliny 27 

166 EURO SKLEP 
Ostrowiec 
Świętokrzyski 27400 Osiedle Stawki   

przy bloku 
77 

167 EURO SKLEP Międzylesie 57530 Pl. Wolności 26/15-16 

168 EURO SKLEP Krapkowice 47300 Os. XXX-lecia 20 B 

169 EURO SKLEP Strawczyn 26067 Oblęgór, ul. Kielecka 53 A 

170 EURO SKLEP Kielce 25110 ul. Bolesława Prusa 9 

171 EURO SKLEP Koszyce Wielkie 33111 ul. Ks. Stanisława Kędronia 45 

172 EURO SKLEP Koszyce Wielkie 33111 Koszyce Małe, ul. Główna 14 

173 EURO SKLEP Sufczyn 32852 Łysa Góra 269 

174 EURO SKLEP Leżajsk 37300 ul. Sanowa   

175 EURO SKLEP Marszowice 32010   142 

176 EURO SKLEP Wisła 43460 ul. Kopydło 
nr dz. 

489/12 

177 EURO SKLEP Kielce 25351 Cedzyna, ul. Różana 2 

178 EURO SKLEP Ustroń 43450 ul. Cieszyńska 3 

179 EURO SKLEP Dębowiec 43426 Gumna, ul. Beskidzka 43 

180 EURO SKLEP Cieszyn 43400 ul. Romana Dyboskiego 8 

181 EURO SKLEP Karpacz 58540 ul. Skalna 66 

182 EURO SKLEP Klecza Górna 34124 Łękawica 461 

183 EURO SKLEP Busko - Zdrój 28100 ul. Kazimierza Wielkiego 13 

184 EURO SKLEP Ząb 34521 ul. Szlak Papieski 244 
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185 EURO SKLEP Bieruń 43150 ul. Chemików 123 

186 EURO SKLEP Łańcut 37100 Wysoka 514 C 

187 EURO SKLEP Tułowice 49130 ul. Porcelanowa 15 

188 EURO SKLEP Ropczyce 39100 ul. 3 Maja 3 

189 EURO SKLEP Krzczonów 23110 ul. Stefana Żeromskiego 6 

190 EURO SKLEP Nowa Dęba 39460 ul. Tadeusza Kościuszki 12 

191 EURO SKLEP Słomniki 32090 ul. Słoneczna 
12, lok. LU 

1 

192 EURO SKLEP Krzeszowice 32065 Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 8 a 

193 EURO SKLEP Tychy 43100 al. Bielska 135 C/22 

194 EURO SKLEP Walce 47341 Strdunia, ul. Opolska 29 

195 EURO SKLEP Kraków 31915 Os. Ogrodowe 7 

196 EURO SKLEP Bochnia 32700 Krzeczów, ul. Krakowska 128 

197 EURO SKLEP Bielsko - Biała 43300 ul. Mazańcowicka 81 

198 EURO SKLEP Bielsko - Biała 43300 ul. Jutrzenki 33 B 

199 EURO SKLEP Bielsko - Biała 43300 ul. Lenartowicza 20 

200 EURO SKLEP Chęciny 26060 Pl. Stefana Żeromskiego 5/1 

201 EURO SKLEP Myślenice 32400 Osieczany 555 

202 EURO SKLEP Michałowice 32091 Górna Wieś, ul. Graniczna 329 

203 EURO SKLEP Katowice 40100 ul. Jasna 11 

204 EURO SKLEP Zabrze 41807 Pl. Norberta Kroczka 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Konkursu „Wielkanocna Roweromania!” 

  
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer 
dowodu zakupu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


