REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „WIELKA LOTERIA”

§1
Postanowienia Ogólne
1. Loteria promocyjna („Loteria”) prowadzona jest pod nazwą „Wielka Loteria”.
2. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
3. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 165), niniejszego Regulaminu oraz zezwolenia
wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Organizatorem Loterii jest Zacisze Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-255) przy
ul. Krakowiaków 16, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 000026155 („Organizator”).
5. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 marca 2018 r. i trwa do dnia 06 lipca 2018 r.
z zastrzeżeniem, że uczestnicy Loterii uzyskują Kupony uprawniające do wzięcia udziału
w Loterii i Losowaniu w okresie od 17 marca r. od godziny 08:00 do dnia 01 czerwca
2018 roku do godziny 20:00. Losowanie nagród odbywa się 02 czerwca 2018 r. o godz.
12.00 w siedzibie składu materiałów budowlanych „PATIO COLOR” w Łowiczu, przy
ul. Sikorskiego nr 6.
6. Loteria promocyjna prowadzona jest na terenie Łowicza.
7. Loteria przeznaczona jest dla wszystkich klientów Organizatora (dalej „Uczestnik”).
W przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba prawna, może ona wziąć udział w Loterii
poprzez swojego przedstawiciela.
8. Z udziału w Loterii wyłączeni są:
a. Organizator;
b. Pracownicy Organizatora;
c. Członkowie Komisji Nadzoru Loterii;
d. Członkowie rodzin powyższych.
9. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa Komisja Nadzoru Loterii (dalej
„Komisja”), składająca się z 3 członków powołanych przez Organizatora, w składzie
której znajduje się co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie
z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie
niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem
gier.
10. Do zadań Komisji należy między innymi:
a. zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
b. udział w czynnościach wydawania nagród, sprawdzenie i potwierdzenie
posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Laureata,
c. nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
11. Wszelkie informacje dotyczące Loterii dostępne są pod numerem telefonu: 22 400 44 88.
Opłata za połączenie zgodna jest z taryfą operatora.

§2
Warunki uczestnictwa w Loterii
1. W Loterii może wziąć udział każdy Uczestnik, z zastrzeżeniem § 1 ust. 8 powyżej oraz
ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. Udział w Loterii może wziąć Uczestnik, który w okresie od 17 marca 2018 r. od godziny
8.00 do 01 czerwca 2018 r. do godziny 20.00 dokona jednorazowo zakupów w składzie
materiałów budowlanych „PATIO COLOR” zlokalizowanym przy ul. Sikorskiego nr 6
w Łowiczu („Sklep”) na kwotę równą bądź większą niż 100 zł. (sto złotych). Za każde
100 złotych wydane w Sklepie, Uczestnik uprawniony jest ona do otrzymania 1 (słownie:
jednego) kuponu w formie zdrapki ( dalej „Kupon”); np. jeżeli osoba wyda kwotę równą
200 złotych, otrzymuje 2 (dwa) kupony, również 2 (dwa) kupony otrzymuje osoba, która
wyda 260 złotych, wydanie kwoty 300 złotych lub większej (ale mniejszej niż 400
złotych) uprawnia Uczestnika do otrzymania 3 (trzech) kuponów, itd.
3. Dla uczestnictwa w Loterii Uczestnik musi zadeklarować chęć wzięcia w niej udziału po
dokonaniu zakupu, w okresie od dnia 17 marca 2018 r. od godz. 8.00 do dnia 01 czerwca
2018 r. do godz. 20.00, wypełniając po otrzymaniu Kuponu pola z danymi wskazanymi
w § 3 ust. 3 pkt b., znajdującymi się na jednej jego stronie i wrzucając Kupon do urny
loteryjnej znajdującej się na terenie Sklepu (dalej „Urna”). Uczestnik deklarując udział
w Loterii poprzez wypełnienie Kuponu i jego podpisanie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych. Uczestnik zobowiązany jest zachować paragon do okazania
go w sytuacji gdy zostanie Laureatem.
4. Dokonanie wielokrotnych zakupów w Sklepie, które jednak każdorazowo nie opiewały
na kwotę co najmniej 100 zł. (sto złotych), która to suma została jednak osiągnięta
łącznie w okresie od dnia 17 marca 2018 r. od godz. 8.00 do dnia 01 czerwca 2018 r. do
godz. 20.00, nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
5. Całkowita liczba Kuponów dostępnych dla Uczestników w okresie od dnia 17 marca
2018 r. od godz. 8.00 do dnia 01 czerwca 2018 r. do godz. 20.00,wynosi 15.000 (słownie:
piętnaście tysięcy), w tym 300 (słownie: trzysta) Kuponów posiadających informację o
wygraniu bonu zakupowego. Kupony są dostępne dla Uczestników od dnia 17 marca
2018 r. od godz. 8.00 do dnia 01 czerwca 2018 r. do godz. 20.00 albo do czasu ich
wyczerpania.
§3
Przebieg Loterii
1. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 marca 2018 r. i trwa do dnia 06 lipca 2018 r.
2. Dokonując zakupów na kwotę wskazaną w § 2 ust. 2 powyżej i deklarując chęć udziału
w Loterii, Uczestnik uprawniony jest do otrzymania Kuponów w liczbie uzależnionej od
wartości wykonanych zakupów, wedle metody wskazanej w § 2 ust. 2 niniejszego
Regulaminu.
3. Każdy Kupon posiada:
a. po jednej stronie: zdrapkę z ewentualną informacją o wygraniu bonu
zakupowego pokrytej ścieralną farbą oraz indywidualny numerem Kuponu;
b. po drugiej stronie: miejsce na wypełnienie danych, w tym danych osobowych:
imienia, nazwiska, adresu z kodem pocztowym, numeru telefonu, numeru
paragonu, adresu e-mail, daty i podpisu.
Wzór Kuponu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Na 300 (słownie: trzystu) Kuponach znajduje się informacja o wygraniu bonu
zakupowego w wysokości 50 złotych do wykorzystania na zakupy w Sklepie. Pozostałe
Kupony posiadają informację o braku wygranej.
5. W przypadku otrzymania przez Uczestnika Kuponu z informacją o wygraniu bonu
zakupowego w wysokości 50 złotych, Uczestnik posiadający taki bon może go
zrealizować w Sklepie do dnia 31 grudnia 2018 roku. W celu otrzymania bonu
zakupowego Uczestnik musi zgłosić się do obsługi sklepu wraz z paragonem i Kuponem
posiadającym informację o wygraniu bonu zakupowego.
6. Wszystkie Kupony, zarówno te posiadające informację o braku wygranej jak i te
posiadające informację o wygraniu bonu zakupowego, uprawniają do wzięcia udziału
w Losowaniach, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia danych, w tym danych
osobowych wskazanych na jednej ze stron Kuponu oraz jego wrzucenia do Urny
znajdującej się na terenie Sklepu w okresie od dnia 17 marca 2018 r. od godziny 8.00 do
01 czerwca 2018 r. do godziny 20.00.
7. W przypadku zniszczenia Kuponu bądź bonu zakupowego, Uczestnikowi Loterii nie
przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.
8. Wszystkie Kupony z wypełnionymi danymi, w tym danymi osobowymi wrzucone do
Urny w okresie od dnia 17 marca 2018 r. od godziny 8.00 do 01 czerwca 2018 r. do
godziny 20.00 biorą udział w Losowaniach. Losowania odbywają się w dniu 02 czerwca
2018 r. o godz. 12:00 w Sklepie. Kolejno odbywają się:
- Losowanie nagród o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a) („Losowanie 1”),
- Losowanie nagrody o której mowa w § 4 ust. 1 lit. b) („Losowanie 2”);
- Losowanie nagrody o której mowa w § 4 ust. 1 lit. c) („Losowanie 3”);
9. Losowania odbywają się pod nadzorem Komisji.
10. Losowania są przeprowadzone bez użycia maszyn do losowania.
11. Losowania polegają na losowym wybraniu Kuponu z puli Kuponów znajdujących się w
Urnie w obecności członków Komisji. Losowania odbywają się po kolei, w kolejności od
Losowania 1 do Losowania 3.
12. Przy Losowaniu 1, członek Komisji wybiera losowo 1 (słownie: jeden) Kupon z Urny.
Osoba, której dane osobowe widnieją na wylosowanym Kuponie oraz która jest osobiście
obecna przy Losowaniu bądź obecny jest jej przedstawiciel (w przypadku osoby
prawnej) („Laureat”), uprawniona jest do otrzymania jednej nagrody spośród trzech, o
których mowa w § 4 ust. 1 lit. a), pod warunkiem okazania po wylosowaniu jej Kuponu,
paragonu uprawniającego do otrzymania Kuponu. Następnie, jej Kupon zostaje usunięty
z puli Kuponów znajdujących się w Urnie. W przypadku gdy Uczestnik, którego dane
osobowe widnieją na wylosowanym Kuponie nie jest obecny przy Losowaniu, nie jest
obecny jej przedstawiciel, lub nie posiada paragonu uprawniającego do otrzymania
Kuponu, nie przysługuje jej prawo do uzyskania nagrody, jej Kupon zostaje usunięty z
Urny, a członek Komisji wybiera losowo kolejny 1 (słownie: jeden) Kupon z Urny,
powtarzając procedurę wskazaną w zdaniu poprzednim. Procedura wskazana powyżej
jest powtarzana do czasu wylosowania Kuponu Laureata, który okaże paragon,
niezwłocznie po Losowaniu. Analogicznie przeprowadzone zostaje losowanie kolejnych
dwóch Kuponów, aż do przydzielenia drugiego i trzeciego egzemplarza nagrody, spośród
wymienionych w § 4 ust. 1 lit. a).
13. Analogicznie do ustępu powyższego przeprowadzone zostaje Losowanie 2 i Losowanie 3,
z tym wyjątkiem, że przy Losowaniu 2 i Losowaniu 3 wylosowane zostają po jednym
Kuponie, każdy uprawniający do otrzymania jednej nagrody, o której mowa
w odpowiednio w § 4 ust. 1 lit. b) i w § 4 ust. 1 lit. c). Ostatnie zdanie ust. 12 powyżej nie
stosuje się przy Losowaniu 2 i Losowaniu 3.

14. Losowania odbywają się w Sklepie, w miejscu dostępnym dla Uczestników, a imię
i nazwisko/nazwa Laureata oraz miejscowość jaką umieścił na Kuponie lub,
w przypadku takiej konieczności, celem konkretnej identyfikacji Laureata pozostałe
dane osobowe znajdujące się na Kuponie, są odczytywane przez członka Komisji
dokonującego wylosowania Kuponu. Uczestnik Loterii wyraża na powyższe ujawnienie
danych osobowych dla identyfikacji swojej osoby bezwarunkową zgodę.

§4
Nagrody
1. Nagrodami możliwymi do uzyskania w Loterii są:
a. nagrody w postaci konsoli Sony Playstation 4 Slim 500 GB (sztuk: 3) o wartości
1489 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) każdy,
łącznie 4467 zł. (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych);
b. nagroda w postaci Skutera marki Romet, (sztuk: 1) wraz z nagrodą pieniężną
w wysokości 444 zł. (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote), przeznaczonych
na poczet podatku dochodowego od wygranej w Loterii, o wartości 4000,- zł
(słownie: cztery tysiące złotych);
c. nagroda w postaci Samochodu marki Toyota Yaris (sztuk: 1) wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 4.778 zł. (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt
osiem złotych), przeznaczoną na poczet podatku dochodowego od wygranej
w Loterii, o wartości 43.001 zł. (słownie: czterdzieści trzy tysiące jeden złoty);
Specyfikacja Samochodu stanowiącego nagrodę zawarta jest w Załączniku nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
d. bony zakupowe w wysokości 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych)
do wykorzystania na zakupy w Sklepie (sztuk: 300), o łącznej wartości 15.000 zł.
(słownie: piętnaście tysięcy złoych).
2. Łączna wartość puli nagród wynosi 71.690 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
3. Nagrody o których mowa w § 4 ust. 1 lit a) – c) możliwe są do wygrania w ramach
Losowania odbywającego się w ramach Loterii.
4. Nagroda o której mowa w § 4 ust. 1 lit c) będzie posiadała na swojej karoserii lub
szybach materiały reklamowe Organizatora. Laureat tej nagrody zobowiązuje się do
utrzymania i ochrony widoczności materiałów reklamowych na nagrodzie oraz
pozostawać jej właścicielem przez okres 1 roku od daty jej wydania. W wypadku
dokonania przez Laureata przeniesienia własności pojazdu na osobę trzecią lub
utracenia jakiegokolwiek materiału reklamowego w powyższym okresie, Laureat
zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Organizatora Loterii kary umownej w wysokości
5000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
5. Przy wydaniu nagród o których mowa w § 4 ust. 1 lit b) i c), w trybie art. 41 ust. 4 i ust. 7
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Organizator potrąca część nagrody
w postaci nagrody pieniężnej, w celu przeznaczenia jej na pokrycie zryczałtowanego
podatku dochodowego od wygranych w loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy Laureatem jest
osoba prawna Organizator i ta osoba prawna rozliczają nagrody pieniężne zgodnie

z zasadami obowiązującymi te osoby prawne, tj. zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
6. Nagrody o których mowa w § 4 ust. 1 lit a) i d) są zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych. W przypadku, gdy Laureatem jest osoba prawna, Organizator i ta osoba
prawna stosują obowiązujące te osoby prawne przepisy ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.
7. Laureat nie może przekazać prawa do otrzymania nagrody na rzecz innej osoby.
8. Na prośbę Laureata, Organizator wydaje Laureatowi zaświadczenie o uzyskanej
wygranej, jej wysokości i okolicznościach jej wygrania.
9. Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. d) wydawane są zgodnie z zasadami
określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu. Nagrody rzeczowe, o których mowa w § 4
ust. 1 lit a) i b) wydawane są po zakończeniu losowania nagród w dniu 02 czerwca
2018 r., do godz. 14.00, po podpisaniu przez Laureata protokołu zdawczo-odbiorczego.
Nagroda rzeczowa, o której mowa w § 4 ust. 1 lit c) wydawana jest w terminie
ustalonym z Organizatorem, po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zarejestrował
samochód i posiada obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów samochodowych.
W dniu 02 czerwca 2018 r. po zakończeniu losowania nagród, do godz. 14.00 Uczestnik
otrzyma wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji samochodu we
właściwym Wydziale Komunikacji.
10. Wraz z odbiorem nagród, o których mowa w § 4 ust. 1 lit a) i b) oraz wraz z odbiorem
dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu, każdy z Laureatów składa pisemne
oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu z Loterii Promocyjnej
„Wielka Loteria” organizowanej przez Zacisze Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Krakowiaków 16 na podstawie § 1 ust. 8 Regulaminu Loterii, tj. nie jestem
Organizatorem Loterii, pracownikiem Organizatora Loterii, Członkiem Komisji Nadzoru
Loterii ani członkiem rodziny w/w osób.”
§5
Postępowanie Reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii Uczestnicy zgłaszają
w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora, nie
później niż do dnia 18 czerwca 2018 roku, tzn. dzień 18 czerwca 2018 r. jest dniem,
w którym najpóźniej Organizator winien otrzymać reklamacje. Reklamacje zgłoszone po
tym terminie nie są rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii, datę
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy
udziału w Loterii promocyjnej pod nazwą WIELKA LOTERIA, jak również dokładny opis
i powód reklamacji oraz treść żądania.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, w terminie 19 czerwca 2018 r. do 21
czerwca 2018 r. O decyzji Komisji reklamujący jest informowany pisemnie, w dniach od
22 czerwca 2918 r. do dnia 6 lipca 2018 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
wysłanym w dniu rozpatrzenia reklamacji, na adres w niej wskazany.

§6
Postanowienia Końcowe
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz
w Sklepie.
2. Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922) dla celów prowadzonej przez Organizatora Loterii.
3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w zakresie i w celach
niezbędnych do przeprowadzenia Loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jak i każdym innym aktem
prawnym, który tę ustawę zastąpi, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Administratorem danych osobowych jest
Organizator. Uczestnikowi, który podał swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawienia. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie
do celów reklamowych i marketingowych Organizatora ich danych osobowych oraz
złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą
elektroniczną.
4. Przystąpienie do Loterii, zgodnie z warunkami określonymi w § 2 niniejszego
Regulaminu, oznacza, że Uczestnik zapoznał się z zasadami Loterii określonymi
w niniejszym Regulaminie i je akceptuje i wyraża zgodę na jej warunki określone
w niniejszym Regulaminie.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
6. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Loterii, po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik nr 1 - wzór Kuponu
Załącznik nr 2 – specyfikacja samochodu stanowiącego nagrodę

