
 

 

REGULAMIN PROMOCJI „TRZYNAŚCIE SMAKÓW HAM-a” 

Organizatorem promocji są Zakłady Mięsne HAM Cichoń i Wspólnicy z siedzibą w Radzionkowie, ul. 

Szybowa 7. 

1. W promocji mogą wziąć udział klienci tych hurtowni współpracujących z Zakładami Mięsnymi 

HAM, których właściciele zadeklarowali , że zapewnią swoim klientom w czasie trwania 

promocji stałą dostępność następujących produktów ZM HAM: 

  waga 1 opak. ok. 

1 dobra wędzarnia szynka 1,40 

2 dobra wędzarnia schab 1,40 

3 olchą wędzone szynka 1,40 

4 olchą wędzone schab 1,40 

5 szynka z puszki 1,50 

6 schab pieczony w boczku 1,40 

7 szynka pieczona w boczku 1,40 

8 filet pieczony w boczku 1,40 

9 Smakowita z Radzionkowa (szynka) 1,15 

10 Schab kruchy z Radzionkowa 1,15 

11 sucha z Radzionkowa 1,20 

12 pieczona z indyka 1,40 

13 olchą wędzona kiełbasa 1,80 

 

 

2. Promocja adresowana jest do klientów (sklepy detaliczne) kupujących produkty, których 

zdjęcia zostały umieszczone w ulotce promocyjnej „Trzynaście smaków HAM-a”. 

3. Promocja polega na zbieraniu przez jego uczestników etykiet produktów zaprezentowanych w 

ulotce promocyjnej. 

4. Uczestnicy promocji nie mają obowiązku zbierania etykiet wszystkich produktów 

prezentowanych w ulotce. 

5. Zebrane etykiety uczestnicy promocji wymieniają na bony Sodexo. 

6. Minimalna ilość etykiet, jaką można wymienić na bon Sodexo to 10 sztuk, czyli równowartość 

bonu o wartości 10 zł. 

7. Zebrane etykiety uczestnicy promocji powinni przekazać przedstawicielowi hurtowni, w której 

zakupili produkty promocyjne lub przedstawicielowi handlowemu ZM HAM. 

8. W przypadku, jeśli uczestnik promocji przekaże przedstawicielowi handlowemu etykiety w 

ilości nie będącej wielokrotnością liczby 10, na bony Sodexo zostaną wymienione tylko te 

etykiety, których ilość stanowi wielokrotność liczby 10. 

9. Konkurs rozpoczyna się 23.09.2020., a kończy 19.11.2020. 

10. Etykiety należy przekazać przedstawicielom do dnia 23.11.2020. 

 

11. Rozliczenie promocji nastąpi do dnia 11.12.2020 – bony Sodexo przekażą uczestnikom 

promocji przedstawiciele handlowi, którzy odebrali od nich etykiety. 



 

12. Rozliczenia promocji dokona komisja konkursowa w składzie: Joanna Berger, Dorota 

Dobrowolska – Herok, Katarzyna Mieszała. 

13. Listy uczestników wraz z informacją o wartości bonów Sodexo, które należy im przekazać, 

zostaną przez Organizatora promocji przekazane za pokwitowaniem hurtowniom, których 

klienci przekazali etykiety do wymiany na bony. 

 

Organizator: 


