
KONKURS 

„NAGRODA SPECJALNA OD CARSLBERGA 

Regulamin konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu jest  PPHU Specjał Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, organizator  XXV Targów Biznes-Żywność- 
Medycyna-Auto Flota Rzeszów 2021 (zwanych dalej Targami). 

 

2. Uczestnikiem konkursu jest każdy kontrahent (odbiorca) PPHU SPECJAŁ Spółka z o.o. i 
jednocześnie  uczestnik sieci franczyzowej, której organizatorem są spółki z GK 
SPECJAŁ. 

 

3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i  

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie  

podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do  

tej Ustawy. 

 

4. Laureatem konkursu zostanie kontrahent (jeden sklep lub sieć sklepów), który spełni 
poniższe warunki: 

a) zrealizuje w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 września 2022r. obroty handlowe z 
PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o. w każdym kwartale kalendarzowym o wartości powyżej 
1.000.000,00 złotych netto, oraz   

b) w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 września 2022r.w  zakupy towarów pochodzących 
od Carlsberg Polska  wynosiły co najmniej 65.000,00 złotych netto,  oraz 

c) w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r, dokonuje zapłaty za kupowane 
towary z dotrzymaniem terminu płatności, oraz 

d) wszystkie placówki handlowe prowadzone przez kontrahenta w okresie od 1 lipca 
2022r. do 30 września 2022 r są uczestnikami sieci franczyzowej, której organizatorem są 
spółki z GK SPECJAŁ. 

W przypadku gdy laureatem spełniającym powyższe warunki zostanie kontrahent 
posiadający więcej niż jeden sklep wyróżnienie zostanie wręczone dla sklepu, który w 
okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 września 2022r w stosunku do analogicznego okresu 
roku 2021 wykaże się najwyższym przyrostem sprzedaży towarów pochodzących od 
Carlsberg Polska. 

 

5. Nagrodą w konkursie jest VOUCHER 

 

6. Ogłoszenie Laureata konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się podczas XXV Targów 
Biznes-Żywność- Medycyna-Auto Flota Rzeszów 2022 w dniu 9 listopada 2022 r. 

 

7. Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  Konkursu,  postanowień  jego  Regulaminu   

i interpretacji rozstrzyga Organizator. Organizator  jest  uprawniony  do  zmiany  postanowień  
niniejszego  Regulaminu.  o  ile  nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w 
Konkursie.  

  

 

 


