
 

 

 

 

 

 

Wyciąg z Regulaminu „Skarbonka Konsumenta”  
 

 Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej, z siedzibą w 
Opolu, ul. Firmowa 5, www.shzo.opole.pl. 

 Wypełniając i podpisując zamieszczony w książeczce formularz z danymi personalnymi 
Konsument (uczestnik) akceptuje Regulamin, którego pełna treść zamieszczona jest na   
plakatach   wywieszonych  w   sklepach oraz w Internecie, na stronie www.shzo.opole.pl. 

 
ZBIERANIE ZNACZKÓW 

 Za zakupy na kwotę określoną przez sklep (40-60zł) Konsument otrzymuje znaczek. 
W  przypadku  większych  zakupów konsument otrzymuje 1 znaczek za wielokrotność tej 
kwoty. Nie dotyczy zakupu alkoholu i tytoniu. 

 Konsument wkleja znaczki w kolejne pola wydrukowane w książeczce, zaczynając od pola 
nr 2, 3, 4 ... itd. Na polu nr 1 i niektórych innych polach wydrukowane są znaczki. Tych pól 
nie należy zaklejać są to dodatkowe bonusy, zachęcające do dalszego gromadzenia   
znaczków. Każdy taki bonus stanowi   równowartość 1 znaczka. 

 
ODBIÓR PREZENTÓW 

 Po zebraniu odpowiedniej liczby znaczków Konsument wpisuje do formularza numer 
katalogowy wybranego prezentu, a następnie przekazuje Sklepowi czytelnie wypełnioną i 
podpisaną książeczkę ze znaczkami. Upoważniony pracownik Sklepu weryfikuje 
poprawność zgłoszenia, rejestruje wybrany prezent i wydaje Konsumentowi nową 
książeczkę. Po wypełnieniu formularza w nowej książeczce Konsument może kontynuować 
zbieranie  znaczków w celu uzyskania nowego prezentu. Jedna książeczka może zawierać 
więcej niż jeden prezent. 

 Prezent może być odebrany w Sklepie, w którym był zamówiony, w terminie 30 dni od 
daty zamówienia. 

 W przypadku niezawinionego braku możliwości dostarczenia określonego prezentu 
organizator zastrzega sobie prawo zaproponowania Konsumentowi innego prezentu o tej 
samej lub wyższej wartości, wyrażonej liczbą znaczków. 

 Przed  odebraniem prezentu Konsument  obowiązany jest  sprawdzić jego  stan i 
prawidłowość  funkcjonowania. 
Po odbiorze prezentu reklamacje nie będą uwzględniane. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania nagrody z katalogu w trakcie trwania 
programu. 

 
CZAS I ZAKRES FUNKCJONOWANIA PROGRAMU (Program jest bezterminowy) 

 Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia programu w dowolnym terminie, bez 
podania przyczyn, po upływie 60 dni od daty przekazania takiej informacji Sklepom oraz jej 
opublikowania na stronie internetowej Organizatora, pod adresem: www.shzo.opole.pl. 
Znaczki nie zrealizowane do dnia zakończenia Programu tracą ważność. 

 
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej, 

Opole ul. Firmowa 5, tel. 077/ 456-78-50 wew.113 


