
Regulamin PROGRAMU  „Karta Dużej Rodziny w GAMIE” 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie „Karta Dużej Rodziny w 

Gamie” oraz uprawnienia przysługujące uczestnikom 

2. Organizatorem Programu jest PSS SPOŁEM HAJNÓWKA Sp. z o.o. z siedzibą  

w Hajnówce, ul. Ks.I.WIerobieja 2., NIP 6030080053 

3. Program trwa od 01.02.2023r.  

4. Program „Karta Dużej Rodziny w GAMIE” obowiązuje we wszystkich sklepach GAMA  
w Hajnówce i  skierowany jest do Posiadaczy Karty Dużej Rodziny, wydanej w ramach 
ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych  

5. Karta Dużej Rodziny (KDR)  jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, 

poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych  

w Programie „Karta Dużej Rodziny w Gamie”, karta wydawana jest w formie dokumentu  

z tworzywa sztucznego zwana „kartą tradycyjną” lub przy użyciu oprogramowania 

dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do 

spraw rodziny zwana „kartą mobilną” 

6. Karta Dużej Rodziny  uprawnia do rabatu w wysokości  5zł przy każdorazowych zakupach na 

kwotę minimum 100zł. Rabat udzielany będzie w postaci BONU RABATOWEGO do 

wykorzystania na kolejne zakupy. W przypadku dokonania zakupów na kwotę stanowiącą 

wielokrotność pełnych 100zł (po odjęciu wartości zakupów towarów wyłączonych ) posiadacz 

KDR otrzyma odpowiednią wielokrotną ilość BONÓW RABATOWYCH 

7. Prawo do otrzymania BONU RABATOWEGO na KDR  posiada każdy klient, który posiada 

Kartę Dużej rodziny oraz ma zarejestrowaną Kartę lojalnościową „SPOŁEM ZNACZY RAZEM”  

8. Aby skorzystać z promocji rabatowej na Kartę Dużej Rodziny każdy klient powinien zgłosić się 

do wybranego sklepu GAMA z kartą lojalnościową SPOŁEM ZNACZY RAZEM oraz z KARTĄ 

DUŻEJ RODZINY i podpisać jednorazowe oświadczenie, o posiadaniu prawa do korzystania  

z KDR 

9. Produkty wykluczone z  naliczania rabatów: wyroby tytoniowe, wyroby alkoholowe  

o zawartości powyżej 18% alkoholu (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 22.10.2002 r. z późn. zm.), preparatów do początkowego 

żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn.25.08.2006 

r.,(Dz.U. z 2017 r., poz. 149), Doładowania Telefonów, płatności za Rachunki, 

10. W celu otrzymania BONU RABATOWEGO, posiadacz Karty Dużej Rodziny powinien przed 

dokonaniem płatności za zakupy w sklepie GAMA poinformować kasjera, że posiada Kartę 

Dużej Rodziny i chciałby na jej podstawie otrzymać BON RABATOWY. 

11. W przypadku dokonania płatności za zakupy w kasie samoobsługowej – Klient samodzielnie 

zeskanuje kod z karty lojalnościowej i z paragonem oraz z KDR zgłasza się do kasjera po 

odbiór BONU RABATOWEGO. 

12. Zasady naliczania punktów programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” za dokonanie 

zakupów pozostają bez zmian. Punkty otrzymane po dokonaniu zakupów można sprawdzić 

na stronie internetowej http://www.hajnowka.spolem.org.pl/ w zakładce „sprawdź punkty” 

po wpisaniu numeru karty oraz w aplikacji mobilnej GAMA. Punkty naliczane będą od kwoty 

końcowej zakupów. 

13. Podczas dokonywania zakupów BON RABATOWY zostanie wydany wyłącznie po okazaniu 

zarówno karty lojalnościowej SPOŁEM ZNACZY RAZEM oraz Karty Dużej Rodziny oraz 

http://www.hajnowka.spolem.org.pl/


okazaniu dokumentu ze zdjęciem korespondującego z danymi osobowymi zawartymi na 

Karcie Dużej Rodziny. 

14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o Karcie Dużej Rodziny kasjer ma prawo dokonać 

weryfikacji tożsamości osoby posługującej się taką kartą. Może także sprawdzić ważność 

karty.  

15. Program dedykowany jest wyłącznie konsumentom w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r – kodeks cywilny. Bon rabatowy nie przysługuje w przypadku zakupów  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

16. BON RABATOWY jest ważny przez miesiąc od dnia wydania. 

17. W przypadku dokonania zakupów przez Posiadacza „KDR” i okazania przez niego jedynie 

karty klienta, bez pokazania KDR, nie zostanie wydany kupon rabatowy, natomiast punkty 

zostaną naliczone jak dotychczas. 

18. PSS SPOŁEM zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie   

o czym poinformuje uczestników z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

19. Każdy uczestnik może również zrezygnować z niego dobrowolnie w każdym momencie. 

 


