
 

  

Regulamin Loterii Promocyjnej 

„Loteria zakupowa” 

 

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

[Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 

1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą „Loteria zakupowa”, zwaną 

dalej „Loterią Promocyjną” jest Spółka Dorado Poland spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kościanie przy Gostyńskiej 98, 64-000 Kościan, 

wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

546198 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Loteria Promocyjna finansowana jest ze środków własnych Organizatora. 

 

§ 2. 

[Organ wydający zezwolenie] 

Loteria Promocyjna prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej 

w Poznaniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych 

(t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 471) dalej „ustawa o grach hazardowych”. 

 

§ 3. 

[Czas i miejsce prowadzenia loterii] 

1. Loteria Promocyjna organizowana jest na terenie powiatu kościańskiego w województwie 

wielkopolskim, w sklepach biorących udział w Loterii Promocyjnej, o których mowa w § 4 

ust. 2 Regulaminu, w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 2 lutego 2017 roku. 

2. Okres trwania Loterii Promocyjnej obejmuje okres sprzedaży Produktów Promocyjnych, 

o których mowa w § 4 ust. 1  (od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 

roku), wydawania nagród oraz składania i rozpatrywania reklamacji. 
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§ 4. 

[Produkty Promocyjne] 

1. Loterią Promocyjną objęte są produkty znajdujące się w sprzedaży w sklepach biorących 

udział w Loterii Promocyjnej, o których mowa w ust. 2, w okresie wskazanym w ust. 3, 

zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. 

2. Sklepy, w których można dokonywać zakupu Produktów Promocyjnych, tj. sklepy biorące 

udział w Loterii Promocyjnej to:  

a) Sklep “u Wiechcia” w Kurzej Górze, ul. Gostyńska 98, 64-000 Kościan, 

b) Sklep “u Wiechcia” w Starym Tarnowie 11C, 64-020 Czempiń, 

c) Sklep “u Wiechcia” w Śmiglu, ul. St. Staszica 4, 64-030 Śmigiel, 

d) Drogeria JASMIN na terenie Parku Handlowego DORADO w Kurzej Górze, ul. 

Gostyńska 100, 64-000 Kościan, 

e) Sklep sportowo-rowerowy DELLOSPORT na terenie Parku Handlowego DORADO w 

Kurzej Górze, ul. Gostyńska 100, 64-000 Kościan. 

3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 15 września 2016 roku, 

a kończy się w dniu 31 grudnia 2016 roku. 

 

II. 

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ  

ZASADY PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

§ 5. 

[Uczestnicy Loterii Promocyjnej] 

1. W Loterii Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, w tym przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w ust. 

2, które w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 Regulaminu dokonają zakupu Produktów 

Promocyjnych i spełnią warunki, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu („Uczestnik”). 

2. W Loterii Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Loterii 

Promocyjnej oraz sklepów biorących udział w Loterii Promocyjnej, w których prowadzona 

jest Loteria Promocyjna, wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu. 
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§ 6. 

[Uczestnictwo oraz zasady prowadzenia Loterii] 

1. Warunkiem udziału w Loterii Promocyjnej jest dokonanie łącznie następujących 

czynności: 

a) dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych jednorazowo na łączną kwotę co 

najmniej 50 zł, w terminie od wskazanym w § 4 ust. 3 Regulaminu, tj. w okresie od 15 

września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, odebranie bezpośrednio po dokonaniu 

zakupu kuponu promocyjnego od sprzedawcy i uzyskanie od sprzedawcy pieczątki na 

paragonie potwierdzającym zakup Produktów Promocyjnych; w przypadku gdy 

jednorazowy zakup obejmował będzie Produkty Promocyjne na łączną kwotę 

stanowiącą wielokrotność kwoty 50 zł, zgłaszający jest uprawniony do odebrania 

kuponów i uzyskania pieczątek w liczbie odpowiadającej wielokrotności kwoty 50 zł 

(np. w przypadku dokonania zakupów na kwotę 160 zł, zgłaszający jest uprawniony do 

odbioru 3. Kuponów i uzyskania 3. pieczątek na paragonie); 

b) dokonanie zgłoszenia w Loterii Promocyjnej na zasadach określonych w ust. 2., 

w okresie od 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, po dokonaniu 

zakupu Produktu Promocyjnego; 

c) zachowanie paragonu lub faktury wykazującej dokonanie zakupu Produktów 

Promocyjnych w celu okazania Organizatorowi przy odbiorze nagrody; 

d) nie dokonanie zwrotu Produktów Promocyjnych, na podstawie których dokonano 

zgłoszenia w Loterii Promocyjnej w okresie do dnia wydania nagród. 

2. Dokonanie zgłoszenia w Loterii Promocyjnej polega na: wypełnieniu kuponu 

promocyjnego i wrzuceniu go do oznakowanej i odpowiednio zabezpieczonej urny 

znajdującej się przy wyjściu każdego ze sklepów. 

3. Wypełnienie kuponu promocyjnego wymaga podania następujących danych osobowych 

zgłaszającego: 

 imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania, 

 numer telefonu kontaktowego, 

 nr paragonu lub faktury oraz opcjonalnie adres e-mail; 

oraz: 
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 złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i 

spełnianiu warunków udziału w Loterii Promocyjnej (w tym oświadczenia, że nie 

jest pracownikiem Organizatora ani sklepu), 

 wyrażenia zgody na udział w Loterii Promocyjnej oraz wyrażenia zgody na 

przetwarzanie ww. danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii 

Promocyjnej (w tym wyłonienia zwycięzców i wydania nagród), 

 podpisania kuponu promocyjnego. 

4. Zwrot Produktów Promocyjnych powodujący zmniejszenie wartości zakupionych 

Produktów Promocyjnych poniżej kwoty 50 zł, powoduje utratę uprawnienia do udziału w 

Loterii Promocyjnej i do uzyskania nagrody, wynikającego z tego zgłoszenia. Nie 

powoduje to utraty uprawnienia do udziału w Loterii Promocyjnej wynikającego z innych 

zgłoszeń tego Uczestnika, spełniających wymogi regulaminu Loterii Promocyjnej. W celu 

weryfikacji prawa do nagrody, pracownicy sklepów dokonujący zwrotu dokonają na 

paragonie lub fakturze adnotacji o dokonaniu zwrotu Produktów Promocyjnych. W takim 

przypadku paragon lub faktura wykazujące zwrot Produktów Promocyjnych nie uprawnia 

do odbioru nagrody.  

5. Zgłaszający od momentu dokonania zgłoszenia zostaje Uczestnikiem Loterii Promocyjnej. 

6. Jeden Uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń w Loterii Promocyjnej, po każdorazowym 

spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 a), ale może wygrać tylko jedną nagrodę 

w Loterii Promocyjnej. W przypadku wylosowania dwóch losów tego samego Uczestnika, 

przyznana mu zostanie nagroda o wyższej wartości. 

7. Przed przyznaniem nagród Organizator dokona weryfikacji, czy wszyscy Uczestnicy 

spełnili warunki, o których mowa w ust. 1 a), b) i w § 5 ust. 1 i 2. W szczególności 

Organizator wymagać będzie okazania paragonu lub faktury zakupu Produktów 

Promocyjnych, której numer wpisany został na kuponie promocyjnym oraz sprawdzi 

tożsamość zwycięzcy. W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z warunków, w tym 

w przypadku braku okazania paragonu lub faktury wykazującej zakup Produktów 

Promocyjnych, Uczestnik traci prawo do uzyskania nagrody. 
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III. 

NAGRODY  

 

§ 7. 

[Rodzaje i postaci nagród] 

1. Nagrodami w Loterii Promocyjnej są: 

a) jedna (1) nagroda główna w postaci samochodu marki Škoda Citigo, o wartości 34 800 

zł brutto; do nagrody głównej przyznana zostanie dodatkowo nagroda pieniężna w 

wysokości 3867 zł, która zostanie pobrana przez Organizatora na poczet 10%-owego, 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od łącznej 

wartości nagrody głównej i nagrody dodatkowej; łączna wartość nagrody głównej i 

nagrody dodatkowej wynosi 38 667 zł – dla pierwszej osoby wylosowanej podczas 

losowania nagród; 

b) jedna (1) nagroda w postaci bonu towarowego do zrealizowania w dowolnym sklepie 

biorącym udział w Loterii Promocyjnej, o wartości 750 zł, ważny do końca 2017 roku, 

dla drugiej osoby wylosowanej podczas losowania nagród; 

c) jedna (1) nagroda w postaci bonu towarowego do zrealizowania w dowolnym sklepie 

biorącym udział w Loterii Promocyjnej, o wartości 500 zł, ważny do końca 2017 roku, 

dla trzeciej osoby wylosowanej podczas losowania nagród. 

2. Łączna wartość nagród w Loterii Promocyjnej wynosi 39 917 zł (słownie złotych: 

trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście 00/100) brutto. 

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny. 

4. W przypadku nie wydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu dokonania 

mniejszej liczby zgłoszeń, niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą rezerwowym, 

rezygnacji zwycięzcy z przyjęcia nagrody albo nie odebrania nagrody przez zwycięzców, 

nagrody które nie zostaną wydane pozostają własnością Organizatora. 

 

§ 8. 

[Miejsce, termin  i sposób losowania nagród oraz weryfikacja zwycięzców] 

1. Losowanie nagród w ramach Loterii Promocyjnej odbędzie się w siedzibie Organizatora 

w dniu 2 stycznia 2017 roku od godziny 12.00. 
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2. Losowanie zostanie przeprowadzone w taki sposób, że urny z każdego sklepu biorącego 

udział w Loterii Promocyjnej przed losowaniem zostaną przewiezione do siedziby 

Organizatora. Komisja Nadzoru sprawdzi zabezpieczenie urn, następnie urny zostaną 

otwarte, a wszystkie kupony zostaną zebrane w jednym miejscu i wymieszane. 

3. Podczas losowania spośród wszystkich kuponów, o których mowa w ust. 2, wylosowane 

zostaną 3 zgłoszenia zwycięzców oraz 3 zgłoszenia rezerwowe. Zgłoszenia zwycięzców 

oraz zgłoszenia rezerwowe zostaną wpisane na osobne listy według kolejności ich 

wylosowania, od numeru 1 do numeru 3. Zwycięzca oznaczony na liście zwycięzców 

numerem 1 otrzymuje nagrodę główną, zwycięzca oznaczony numerem 2 otrzymuje 

nagrodę w postaci bonu towarowego o wartości 750 zł, a zwycięzca oznaczony numerem 3 

otrzymuje nagrodę w postaci bonu towarowego o wartości 500 zł. W przypadku utraty 

praw do nagrody przez zwycięzcę, nagroda zostanie wydana zwycięzcy z listy rezerwowej, 

oznaczonemu tym samym numerem, co zwycięzca, który utracił prawo do uzyskania 

nagrody. 

4. W terminie 2 dni kalendarzowych od dnia losowania, tj. do dnia 4 stycznia 2017 roku, 

przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie ze zwycięzcami w celu 

poinformowania ich o wygranej i uzyskania danych niezbędnych do wydania nagrody, na 

numer kontaktowy podany przez zwycięzcę na kuponie promocyjnym. 

5. Przedstawiciel Organizatora będzie próbował skontaktować się ze zwycięzcą trzykrotnie, 

w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co najmniej 6 sygnałów 

połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo 

informacji, że sygnał jest poza zasięgiem albo – że telefon jest wyłączony, próbę 

powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza do trzech połączeń, o których mowa 

w zd. 1. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje 

się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia. 

6. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą w sposób określony w ust. 4 

w ciągu dwóch dni kalendarzowych lub mimo wykonania trzech prób połączenia, 

zwycięzca traci uprawnienie do nagrody, a zwycięzcą pozostaje osoba, której zgłoszenie 

zostało wylosowane jako rezerwowe, z tym samym numerem na liście zwycięzców 

rezerwowych. W takim przypadku Organizator dokona powiadomienia zwycięzcy 

rezerwowego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4, w terminie do dnia 6 stycznia 2017 

roku. 
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7. Niezależnie od powyższego, wyniki losowania, tj. imię, pierwsza litera nazwiska 

i miejscowość zamieszkania zwycięzcy zostaną opublikowane na stronach internetowych 

Organizatora www.uwiechcia.pl i www.dellosport.pl po potwierdzeniu uprawnienia 

zwycięzcy do nagrody, najpóźniej do dnia 6 stycznia 2017 roku. Wyniki opublikowane 

będą do zakończenia Loterii Promocyjnej, tj. do dnia 2 lutego 2017 roku. 

 

§ 9. 

[Sposób i termin wydawania nagród] 

1. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora, w terminie uzgodnionym ze 

zwycięzcami, nie później niż do dnia 20 stycznia 2017 roku, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego. 

2. Przed wydaniem nagród zwycięzcy są zobowiązani okazać Organizatorowi dokument ze 

zdjęciem, w celu potwierdzenia tożsamości oraz paragon lub fakturę, której numer 

wpisano na kuponie promocyjnym, a także zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia 

odbioru nagrody oraz do wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, na zasadach 

określonych w ust. 4. 

3. W przypadku odmowy spełnienia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 

2, zwycięzca traci uprawnienie do odbioru nagrody.  

4. Fotorelacja z wręczenia nagród, obejmująca również wizerunek zwycięzców, będzie 

publikowana na stronie internetowej Organizatora www.uwiechcia.pl i 

www.dellosport.pl, przez okres jednego roku od dnia opublikowania zdjęć. 

 

IV. 

ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

§ 10. 

[Komisja Nadzoru] 

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii Promocyjnej sprawuje powołana przez 

Organizatora Komisja Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się aktualnym 

stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.  

2. Do zakresu obowiązków Komisji Nadzoru należy: 

a) kontrola prawidłowości przebiegu prowadzenia Loterii Promocyjnej, 

http://www.uwiechcia.pl/
http://www.dellosport.pl/
http://www.uwiechcia.pl/
http://www.dellosport.pl/
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b) nadzór nad wydawaniem nagród, 

c) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.  

3. Po zakończeniu swoich prac Komisja Nadzoru sporządzi stosowny protokół  

z przebiegu losowania nagród w Loterii Promocyjnej wraz z podaniem jej wyników oraz 

imion i nazwisk zwycięzców nagród głównych wraz z podaniem miejscowości 

zamieszkania zwycięzcy. 

4. Komisja Nadzoru działa na podstawie wewnętrznego regulaminu działania Komisji 

Nadzoru wydanego przez Organizatora. 

 

§ 11. 

[Tryb składania i rozpatrywania reklamacji] 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii Promocyjnej,  

a w szczególności dotyczące sposobu przyznawania nagród mogą być składane od dnia 

rozpoczęcia Loterii Promocyjnej do dnia 27 stycznia 2017 roku. 

2. Reklamacje mogą być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres 

Organizatora: Dorado Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w 

Kościanie przy ul. Gostyńskiej 98, 64-000 Kościan lub złożone osobiście w siedzibie 

Organizatora z dopiskiem „Reklamacja Loteria zakupowa” (wiążąca jest data wpływu 

reklamacji do siedziby Organizatora). 

3. Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu, 

b) dokładny opis i powód reklamacji, w tym datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy 

reklamacja, 

c) rodzaj i nazwę Loterii Promocyjnej  („Loteria zakupowa”), 

d) treść żądania. 

4. Komisja Nadzoru rozpatrzy reklamację i powiadomi uczestnika o decyzji Komisji Nadzoru 

w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, nie później niż do dnia 2 lutego 2017 roku. 

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Nadzoru listem poleconym wysłanym 

na adres podany w reklamacji. 
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V. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12. 

[Termin przedawnienia roszczeń] 

Roszczenia związane z organizacją i prowadzeniem Loterii Promocyjnej przedawniają się  

w terminie 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu 

na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

§13. 

[Dane osobowe uczestników Loterii Promocyjnej] 

1. Dane osobowe Uczestników Loterii Promocyjnej przetwarzane będą zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze 

zm.), jedynie w celu przeprowadzenia Loterii Promocyjnej, w zakresie określonym 

w niniejszym Regulaminie.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Loterii Promocyjnej, 

Dorado Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Kościanie 

przy ul. Gostyńskiej 98, 64-000 Kościan. 

3. Podanie danych przez Uczestników Loterii Promocyjnej w zakresie niezbędnym do jej 

przeprowadzenia jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji uprawnień wynikających 

z niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnik Loterii Promocyjnej ma prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich 

poprawiania oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres 

Organizatora z dopiskiem „Dane Loteria zakupowa”. 

 

§ 14. 

[Akceptacja warunków Loterii Promocyjnej] 

1. Wzięcie udziału w Loterii Promocyjnej oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Loterii 

Promocyjnej określone niniejszym regulaminem. 

2. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii Promocyjnej wyłącznie 

w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany 

regulaminu Loterii Promocyjnej przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. 
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§ 15. 

[Regulamin] 

1. Treść regulaminu Loterii Promocyjnej jest dostępna w siedzibie Organizatora, w sklepach 

biorących udział w Loterii Promocyjnej oraz na stronie internetowej Organizatora 

www.uwiechcia.pl i www.dellosport.pl  w okresie trwania Loterii Promocyjnej, tj. od dnia 

15 września 2016 roku do dnia 2 lutego 2017 roku.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych. 

 

§ 16. 

[Rozstrzyganie sporów] 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią 

Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 

http://www.uwiechcia.pl/
http://www.dellosport.pl/

