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Załącznik nr 2

REGULAMIN LOTERII

1.

Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią”, będzie prowadzona pod nazwą LOTERIA
z SERDUSZKIEM.

2.

Nazwa podmiotu organizującego loterię

3.

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest 3291 Sztab WOŚP działający przy
Augustowskich Placówkach Kultury w Augustowie (Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300
Augustów, tel. (87) 643 36 59).

4.

Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego
w Białymstoku.

5.

Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

6.

Zasięg loterii fantowej
Loteria obejmuje swym zasięgiem miasto Augustów.

7.

Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na zbiórkę, odbywającą się w trakcie 27 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

8.

Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 13.01.2019 r. o godz. 10:30 i zakończy się o godz. 19:00 tego
samego dnia.

9.

Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
8.1. Organizator przewiduje sprzedaż 300 sztuk losów.
8.2. Cena jednego losu wynosi 5 zł. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami od
001 do 300.

10.

Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych
Sprzedaż losów odbywać się będzie w dniu 13.01.2019 r. na 3 stoiskach oznaczonych napisem
LOTERIA z SERDUSZKIEM, znajdujących się w:
 Kinie „Iskra”, ul. 3 Maja 38, w godz.: 10:30 – 17:00
 I LO, ul. Śródmieście 31, w godz.: 14:30 – 19:00
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 Osiedlowym Domu Kultury, ul. Hoża 2b w godz.: 10:30 -16:30

W przypadku wyczerpania losów sprzedaż zakończy się wcześniej.
Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba w
dowolnym wieku.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją oraz
najbliżsi członkowie ich rodzin .
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne z zapoznaniem
się z regulaminem i zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
11.

Zasady organizacji loterii fantowej
Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu w cenie 5 zł. Każdy
uczestnik loterii ma prawo do nabycia dowolnej liczby losów.
Do sprzedaży zostanie przeznaczonych 300 losów. Zakup losów rozpoczyna się o godz. 10:30
dnia 13.01.2019 r. i trwa do wyczerpania losów, nie dłużej jednak niż do godz. 19:00
13.01.2019 r. Osoba, która wylosuje pełny los, otrzymuje fant o wartości nie niższej niż wartość
losu.
Kupon losowy składa się z 2 części, z których każda oznaczona jest tym samym numerem. W
części A uczestnik wpisuje swoje imię i numer telefonu, a następnie umieszcza ją w urnie
przeznaczonej do losowania Nagrody Głównej i Nagród Dodatkowych, znajdującej się w
miejscu sprzedaży losów, część B – zachowuje dla siebie. Ta część kuponu uprawnia do odbioru
Nagrody Dodatkowej lub Głównej w przypadku jej wylosowania.
Osoby, które kupią los i umieszczą odciętą część A losu w urnie, wezmą udział w losowaniu
Nagrody Głównej oraz Nagród Dodatkowych. Losowanie rozpocznie się dnia 13.01.2019 r.
o godz. 19:30 na Rynku Zygmunta Augusta.

12.

Nagrody loterii
12.1. Pula nagród obejmuje: fanty, Nagrodę Główną oraz 10 Nagród Dodatkowych.
12.2. Nagrodą Główną jest voucher od kawiarni KAWA NA ŁAWĘ o wartości 220 zł na tort z
figurką na 12 osób
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nagrody Dodatkowe:
Biuro Turystyczne Zoobi Tour – bon o wartości 200 zł na jednodniową wycieczkę na Litwę dla 2 osób
Biuro Turystyczne Wehikuł Podróży – voucher o wartości 200 zł na jednodniową wycieczkę dla 2 osób
Studio Zdrowia Vena Vitae – bon o wartości 100 zł na masaż twarzowo-czaszkowy
PHU CKT – karnet upominkowy o wartości 90 zł na siłownię
Studio Treningu Funkcjonalnego i Kettlebell – bon o wartości 110 zł na miesięczne zajęcia
Studio kosmetyczne EVA – karnet o wartości 100 zł na zabieg pielęgnacyjny twarzy
Żegluga Augustowska – bilet o wartości 90 zł na wybrany rejs dla 2 osób
Foto-Bajka – 2 bony podarunkowe o wartości 50 zł każdy na zdjęcia w Studio
Czary-Mary – 3 bony o wartości 10 zł każdy na jednogodzinne wejściówki na salę zabaw
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10. BIOFORMA – karta podarunkowa o wartości 30 zł

12.3. Łączna wartość fantów oraz nagród wynosi 2.020 zł i nie przekracza 4.474 zł.
12.4. Procentowa wartość nagród loteryjnych razem stanowi 135% łącznej ceny przeznaczonych
do sprzedaży losów.
12.5. Fundatorami nagród są Darczyńcy.
12.6. Oferowane nagrody stanowią: rzeczy fabrycznie nowe, rękodzieło oraz bony upominkowe.
12.7. Zwycięzcom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
13. Miejsce, termin i sposób losowania Nagrody Głównej i Nagród Dodatkowych
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 13.01.2019 r. o godz. 19:30 na Rynku Zygmunta
Augusta. Losowanie nagród dotyczy wszystkich części A losów wrzuconych do urny w
miejscach wymienionym w punkcie 9 regulaminu. Losy będą przed losowaniem
wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.
13.2. Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji Loteryjnej
powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii
fantowych. Losowania losów z urny będą dokonywać dzieci z widowni.
13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie Nagród Dodatkowych w sekwencji
odwrotnej do tej, w której zostały wymienione w punkcie 12.3. Jako ostatnia zostanie
wylosowana Nagroda Główna.
13.4. Po wylosowaniu następuje trzykrotne głośne odczytanie numeru.
13.5. Podstawą odbioru nagrody jest okazanie części losu identyfikującej zwycięzcę (część B),
odpowiadającej części losu podlegającej losowaniu (część A), Obie części winny posiadać
ten sam numer i po złożeniu stanowić całość.
13.6. Ważność losu weryfikuje Komisja Loteryjna.
13.7. W przypadku, gdy przedstawiony przez okaziciela los nosi ślady sfałszowania lub gdy nie
można ustalić jego numeru, Komisja stwierdzi nieważność takiego losu i losowanie
zostanie powtórzone.
13.8. W wypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem, zostanie ona
powiadomiona telefonicznie o wygranej oraz o miejscu i terminie odbioru nagrody.
Odbiór wszystkich nieodebranych nagród nastąpi w terminie, wyznaczonym przez
Komisję Loteryjną, nie później niż 3 dni po losowaniu
13.9. W razie utraty lub zniszczenia losu, uczestnikowi Loterii nie przysługują żadne roszczenia
wobec Organizatora.
13.10.Osobom obecnym nagrody będą wydawane na bieżąco w trakcie losowania, osoby
nieobecne odbiorą je w terminie wyznaczonym przez Komisję Loteryjną jak w . 13.8.
13.11.W sytuacjach nadzwyczajnych, wg oceny Komisji Loteryjnej uniemożliwiających odbiór
Nagród w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 13.1 (np. złe warunki pogodowe),
Komisja wskaże inne miejsce oraz godzinę odbioru.
13.12.Komisja Loteryjna sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników loterii,
który zostanie dołączony do dokumentacji Sztabu WOŚP.
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14.

Zasady postępowania reklamacyjnego
14.1. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej do godz.
15:00:00 dnia 14.01.2019 r. w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone później nie
będą rozpatrywane.
14.2. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loteryjna.
14.3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni od momentu jej złożenia w siedzibie
Organizatora do powiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji.
14.4. Decyzja Komisji Loteryjnej w sprawie reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
14.5. Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji fantów i nagród.

15. Postanowienia końcowe
15.1. Zakup losu Loterii jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
15.2. Regulamin loterii będzie dostępny: w miejscu sprzedaży losów, w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej Sztabu 27 Finału w Augustowie wospaugustow.pl.
15.3. Całkowity dochód z Loterii jest przeznaczony na rzecz 27 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
15.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród wygranych
przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji, tj.
producent, dystrybutor lub sprzedawca.
15.5. Fanty i nagrody niewygrane lub nieodebrane pozostają w gestii Organizatora, który
przeznaczy je na inny cel charytatywny.
15.6. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w
Suwałkach o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od
dnia dokonania zmiany.
15.7. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr
201, poz. 1540, z późn. zm.)
15.8. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i
na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

