
Regulamin akcji świątecznej w formie rozdania kart podarunkowych pn. 
„Prezentuj się na święta”

I. Organizator
1.  Organizatorem  akcji  świątecznej  w  formie  rozdania  kart  podarunkowych  do  drogerii
ROSSMANN pn. „ Prezentuj się na święta” jest Rada Osiedla Kokociniec Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik”.
2.  Akcja  świąteczna  zostanie  ogłoszona  na  stronie  internetowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Górnik”  oraz  na  plakatach  rozmieszczonych  w  nieruchomościach  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Górnik” na terenie osiedla Kokociniec.
3.  Akcja  świąteczna  w  formie  rozdania  kart  podarunkowych  zostanie  rozstrzygnięta  w  drodze
losowania. 
4. Nad prawidłowością losowania będzie czuwać Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora. 
5. Akcja świąteczna w formie rozdania kart podarunkowych rozpoczyna się dnia 12 grudnia 2022r.
(poniedziałek)  i trwa do dnia 22 grudnia 2022r. (czwartek). Termin ten obejmuje przyjmowanie
zgłoszeń drogą telefoniczną, losowanie kart podarunkowych i termin wydania kart podarunkowych.
6. Przewidywana liczba kart podarunkowych: 45 (czterdzieści pięć) po 100 zł każda. 

II. Warunki uczestnictwa
1. Kartę podarunkową do drogerii ROSSMANN o wartości 100 zł może otrzymać każdy pełnoletni
członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zamieszkujący na terenie osiedla Kokociniec. 
2.  W  akcji  świątecznej  nie  mogą  uczestniczyć:  członkowie  Rady  Osiedla  Kokociniec  oraz
małżonkowie i dzieci wyżej wymienionych osób. 
3. Jeśli oboje małżonkowie są członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” to każdy z
małżonków może otrzymać kartę podarunkową. 
4.  Aby  wziąć  udział  w  akcji  świątecznej  w  formie  rozdania  kart  podarunkowych  członek
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” musi:
a) dokonać w okresie od 12 grudnia do 17 grudnia 2022r. w godzinach 16:00-19:00 zgłoszenia
telefonicznego u Przewodniczącej Rady Osiedla Kokociniec pod nr telefonu 693-029-708, 
b) podać podczas zgłoszenia imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL niezbędne w celu
weryfikacji członkostwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”. 
5.  Zgłoszenia do akcji  świątecznej  można dokonać wyłącznie  w podanym wyżej  terminie oraz
godzinach. Zgłoszenia telefoniczne przed 12 grudnia i po 17 grudnia oraz w innych godzinach niż
16:00-19:00 nie będą przyjmowane.

III. Losowanie
1. Losowanie kart podarunkowych odbędzie się w siedzibie Administracji Kokociniec przy ulicy
Nad Strumieniem 3, w dniu 21 grudnia 2022r. (środa) o godz. 12:00.
2. Losowanie kart podarunkowych jest jawne i mogą w nim uczestniczyć członkowie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik”, którzy dokonali  zgłoszenia do akcji świątecznej.
3. Losowaniu podlegać będą karty podarunkowe do drogerii ROSSMANN o wartości 100 zł każda.
4.  Losowanie odbywać się  będzie metodą ręczną (tzw. „sierotki”)  spośród wszystkich zgłoszeń
telefonicznych, które zostały przez Przewodniczącą Rady Osiedla wpisane na listę i które zostały
pozytywnie zweryfikowane pod względem członkostwa.
5. Losowanie kart podarunkowych odbywać się będzie w ten sposób, że w pierwszej kolejności z
pojemnika wyjmowane jest 1 (jedno) zgłoszenie przez wskazaną przez Komisję Nadzoru osobę. Z
wylosowanego zgłoszenia następuje publiczne odczytanie imienia i nazwiska członka Spółdzielni
Mieszkaniowej „Górnik” umieszczonych na kartce. 
6. Wylosowane zgłoszenia nie biorą udziału w dalszym losowaniu kart podarunkowych.
7. Losowanie będzie nadzorować Komisja Nadzoru.



IV. Ogłoszenie wyników losowania
1.  Wyniki  losowania  kart  podarunkowych zostaną  ogłoszone bezpośrednio  po przeprowadzeniu
losowania a z losowania zostanie sporządzony protokół.
3.  Wylosowani  członkowie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik”  zostaną  powiadomieni
telefonicznie. 
2.  Od  członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Górnik”  ,  którzy  dokonali  zgłoszenia  do  akcji
świątecznej nie jest wymagana osobista obecność w trakcie losowania w miejscu losowania.

V. Wydanie kart podarunkowych.  
1.  Karty  podarunkowe  zostaną  wydane  wylosowanym  członkom  Spółdzielni  Mieszkaniowej
„Górnik” od dnia 22 grudnia 2022r. 

VI. Obowiązek podatkowy dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”
1.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  podatkowymi  karty  podarunkowe  podlegają
opodatkowaniu i wszyscy obdarowani otrzymają PIT oraz są zobowiązani podać nr NIP/PESEL. 


