
Regulamin konkursu  

„ Wymarzone Walentynki”  

1. Podmiotem organizującym konkurs jest Grupa 2.0 Sp. z o.o. z siedziba w ul. Pszczyńska 
13, lok.60, 41-902 Bytom- zwany dalej jako Organizator. 

2. Konkurs trwa od 01.02.2023r do 08.02.2023r.  i dedykowany jest dla osób pełnoletnich. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszczenie odpowiedzi na zadanie 
konkursowe “Podziel się pomysłem na swoje wymarzone Walentynki”  

w komentarzu do postu informującego o konkursie na profilu Facebook @sklepyBliski oraz 
dokonać zakupu jednego z produktów PEPSICO w poniżej wymienionych sieciach sklepów: 

Nazwa

GS OSIEK

Społem BYTOM

Społem BRZESZCZE

Społem DĄBROWA GÓRNICZA

Społem FENIKS

Społem GLIWICE

Społem MIECHÓW

Społem MIKOŁÓW

Społem OLKUSZ

Społem OŚWIĘCIM

Społem PODWAWELSKA 

Społem RACIBÓRZ

Hermes SKOCZÓW

MSH WIZAN

Społem WODZISŁAW ŚLĄSKI

Społem ZAWIERCIE 

Społem BUSKO-ZDRÓJ

Społem OŁAWA

Społem NOWA HUTA



w okresie trwania konkursu tj. 01.02-08.02.2023r. i zachować paragon do okazania po 
wygranej.  

4. Nagrodami w konkursie są – 2 bilety do kina sieci Cinema City. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja w składzie: 
Agnieszka Pilch 

Magdalena Dobosik-Gawrońska 

Katarzyna Czebieniak 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 09.02.2023r. - na profilu Facebooka sieci Bliski. 
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej – przy uwzględnieniu pkt 7, 
za pośrednictwem profilu Facebook sieci Bliski.   

7.Komisja wybierze 40 najciekawszych odpowiedzi. Laureaci konkursu zostaną poproszeni w 
indywidualnej wiadomości o przeslanie skanu lub zdjęcia paragonu z zakupu produktów 
PEPSICO.  

8. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

9. Nagrody w formie elektronicznej zostaną wysłane na wskazany adres e-mail lub prywatną 
wiadomość w komunikatorze Messenger. 

10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy sieci 
wymienionych w pkt. 3 regulaminu a także członkowie ich rodzin. 

11. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, w celu kontaktu  

z Uczestnikami oraz do przekazania nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 
będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) dane osobowe podawane są przez Uczestników 
dobrowolnie. 


