
WYGRAJ ZAPROSZENIA NA  

I Tomaszowską Galę DISCO

Zrób zakupy w Dekoratorze

Zapisz się do Newslettera

i

Wygraj jedno z 15 podwójnych zaproszeń

1. Po dokonaniu zakupów odbierz z kasy podstemplowaną kartkę. 
2. Weź długopis i zapisz numer paragonu lub faktury za zakupy. 
3. Dopisz na tej samej kartce swoje Imię, e-mail i numer telefonu. 
4. Napisz zdanie „Zgadzam się na otrzymywanie newslettera”.
5. Wrzuć kartkę do urny.

 Co najmniej 15 klientów, biorących udział w tym konkursie 
wygra podwójne zaproszenie na I Tomaszowską Galę DISCO. 



!!!   ZAPRASZAMY   !!!
Regulamin Konkursu:

1. W konkursie udział może wziąć każdy kto dokona zakupów w sklepie Dekorator w dniach od 
15.02.2016 do 04.03.2016. 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy wrzucić do urny podstemplowaną karteczkę otrzymaną 
w kasie, na której należy dopisać numer paragonu lub faktury za dokonane zakupy oraz 
swoje Imię, adres e-mail, numer telefonu oraz zgodę na otrzymywanie newslettera.

3. Kartki bez podanego numeru paragonu, numeru telefonu lub niepodstemplowane nie biorą 
udziału w konkursie. Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na otrzymywanie newslettera.

4. Kartki można składać w urnach:
 W sklepie w Tomaszowie Maz. do dnia 04.03.2016 do godziny 14.00

5. Losowanie kartek odbędzie się w piątek dnia 04.03.2016 pomiędzy godziną 15.00 a 17.00 w 
sklepie Dekorator.

6. Zostanie wylosowanych 15 kartek wygrywających i 15 kartek zapasowych.
7. Potwierdzenie odbioru zaproszeń odbędzie się zaraz po losowaniu.
8. Zaproszenia będzie można odebrać na dwa sposoby:

 w sklepie Dekorator ul. Zawadzka 6/12 w Tomaszowie Mazowieckim tuż po 
rozstrzygnięciu konkursu (należy posiadać przy sobie włączony telefon podany na 
karcie konkursowej)

  po telefonicznym uzgodnieniu - również w sklepie Dekorator (warunkiem jest 

odebranie telefonu podanego na karcie konkursowej, najpóźniej po czterech 
sygnałach. Telefon do wylosowanych osób zostanie wykonany w poniedziałek w 
godzinach 16.00 – 19.00)

9. Zaproszenie może odebrać tylko osoba posiadająca przy sobie numer telefonu podany na 
karcie konkursowej.

10. W razie braku możliwości skontaktowania się z wylosowaną osobą – zaproszenie przepada 
na rzecz 15 zapasowych kartek (w kolejności losowania), które objęte są tą sama procedurą 
odbioru zaproszeń.

11.Jeżeli w urnie znajdą się dwie (lub więcej) kartki z tym samym numerem paragonu lub 
faktury – wszystkie te kartki zostaną uznane za nieważne.

12.Zastrzegamy sobie prawo do zmian regulaminu bez konieczności informowania osób w nim 
biorących – zmiany regulaminu nie mogą być podstawą do jakichkolwiek skarg, 
odszkodowań lub roszczeń.

13.Nie odpowiadamy za zmiany w formie koncertu lub jego nie odbycie się z przyczyn przez nas
nie zawinionych.

14.Nieodebranie zaproszeń oznacza rezygnację z nagrody i udziału w koncercie.
15. Biorąc udział w konkursie akceptujesz jego regulamin.


