
REGULAMIN KONKURSU "SZUper smaczna promocja na wiosnę” 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1  

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja w salonach szuszu w 
Tychach i Katowicach 

§ 2  

1. Organizatorem Konkursu jest salon szuszu, 43-100 Tychy ul. Barona 21  

2. Akcja odbywa się w salonach szuszu przy ul. Barona 21, 43-100 Tychy oraz szuszu ul. 
Gliwicka 44, 40-853 Katowice 

 3. Fundatorami nagród jest Restauracja Osteria le Botti w Tychach, 43-100 Tychy, ul. 
Barona 30/102 

 § 3  

1. Akcja będzie trwała przez okres: 01.03.2017 do 15.03.2017 do godz. 18.00 

2. O nagrodach uczestnicy akcji (5 kolejnych osób) zostaną poinformowani telefonicznie w 
dniu 16.03.2017r.  

II. UCZESTNICY KONKURSU  

§ 4  

1. Konkurs organizowany jest dla Klientów punktów szuszu przy ul. Barona 21, 43-100 
Tychy oraz szuszu ul. Gliwicka 44, 40-853 Katowice 

2. Klienci, którzy dokonają zakupu usług na najwyższą kwotę - licząc z rachunków 
zsumowanych w szuszu w terminie 1-15 marca, otrzymują kolejno bony do wykorzystania w 
Osteria le Botti. Szuszu prowadzi rejestr paragonów Klientów na wykonane usługi. 

3. W promocji przewidziano 5 miejsc, dla kolejno wybranych 5 klientów punktów szuszu: 

Kwoty bonów 

1 miejsce: 99 zł 

2 miejsce - 80 zł 

3 miejsce - 60 zł 

4 miejsce - 60 zł 

5 miejsce - 60 zł 

 

4. Bony są do wykorzystania na wszystkie dania z menu w Restauracji Osteria le Botti w 
Tychach, z wyłączeniem alkoholi, w terminie do 14.04.2017 r.  

5. Warunkiem udziału w akcji i przyznania nagrody, jest uzbieranie kolejno najwyższych 



kwot z paragonów za wykonane usługi we wskazanym terminie od 1- 15 marca w punktach 
szuszu. Nagradzamy 5 osób. 

6 . Osoby uczestniczące w akcji muszą być pełnoletnie.  

7. W akcji nie biorą udziału osoby spokrewnione z organizatorem ani jego współpracownicy.  

8. Akcja organizowana jest na terenie Polski.  

9. Udział w akcji jest bezpłatny.  

III. NAGRODY  

§5  

1. Organizator przewiduje 5 nagród dla 5 klientów którzy zbiorą paragony za wykonane 
usługi w punktach szuszu przy ul. Barona 21, 43-100 Tychy oraz/lub szuszu ul. Gliwicka 
44, 40-853 Katowice w terminie od 1 do 15 marca. Bony są do wykorzystania do 14. 04. 
2017 r. (14 kwietnia) 

 2. O przyznaniu nagrody decyduje weryfikacja paragonów na usługę, przy czym szuszu 
prowadzi rejestr paragonów Klientów za wykonane usługi.  

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 §6  

1.Zasady Konkursu dostępne są w punktach szuszu przy ul. Barona 21, 43-100 Tychy 
oraz/lub szuszu ul. Gliwicka 44, 40-853 Katowice  oraz na stronie internetowej 
www.osterialebotti.pl  

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

 
 

http://www.osterialebotti.pl/

