Regulamin loterii promocyjnej
pod nazwą

"Wygraj TYSIĄC"

§ 1 Nazwa Loterii
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Wygraj
TYSIĄC” zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Organizator Loterii
Organizatorem Loterii jest "JOKER" Sp.J. L. Wilczek z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 51,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta Szczecin, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088118, zwana dalej
„Organizatorem”.

§ 3 Postanowienia ogólne
1.
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2.
Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w mieście Szczecin
(województwo zachodniopomorskie) w kantorach:
- "EUROKANTOR" przy ul. Rydla 50j/U4 ( otwarty całodobowo, 365 dni w roku),
- „JOKER” przy ul. Rydla 50i/U1 w Szczecinie (otwarty poniedziałek-piątek 7.15-22.00;
sobota 9.30-15.00).
3.
Loteria rozpoczyna się w dniu 1 marca 2015r. i kończy się ostatecznie w dniu 29 lutego
2016r. Czas trwania loterii obejmuje sprzedaż usług, polegających na sprzedaży lub zakupie waluty
w ww. kantorach, terminy losowań nagród oraz okres rozpatrywania związanych z nią reklamacji.
4.
Przyjmowanie kuponów biorących udział w Loterii rozpoczyna się 1 marca 2015r. od godz.
6.00 i trwa do dnia 31 stycznia 2016r. do godz. 22.00.
5.
Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje Wewnętrzna
Komisja Nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez
Organizatora regulaminu Wewnętrznej Komisji Nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba
posiadająca ważne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów uprawniające do
nadzorowania loterii promocyjnych. Komisja czuwa nad organizacją i przebiegiem loterii.
6.
Organem wydającym zezwolenie na organizację Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w
Szczecinie i zostanie ona przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych (Dz.
U. Nr 201 z 2009 r., poz. 1540 ze zmianami).

§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg
1.
Udział w Loterii może brać każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub podmiot
gospodarczy zwany dalej ("Uczestnikiem").
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2.
W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora "JOKER" Sp.J.
L. Wilczek z siedzibą w Szczecinie, oraz członkowie ich rodzin i członkowie Komisji Nadzoru
Loterii.
3.
Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2 § 4 rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.
Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest sprzedaż lub zakup dowolnej waluty przez
Uczestnika w kantorze "EUROKANTOR" w Szczecinie przy ul. Rydla 50j/U4 lub w kantorze
„JOKER” przy ul. Rydla 50i/U1 w Szczecinie za minimum 1000 zł.
5.
Uczestnikiem Loterii może być osoba o której mowa w pkt. 1 § 4, która w okresie od 1
marca 2015r. do 31 stycznia 2016r. spełni łącznie następujące warunki:
1)
Dokona jednorazowego zakupu lub sprzedaży dowolnej waluty na łączną kwotę za
minimum 1 000 zł,
2)
Prawidłowo wypełni otrzymany Kupon i wrzuci go do urny loteryjnej, znajdującej się w
kantorze "EUROKANTOR" w Szczecinie przy ul. Rydla 50j/U4 lub w kantorze „JOKER” w
Szczecinie przy ul. Rydla 50i/U1,
3)
Zachowa oryginał dowodu wymiany w celu okazania do weryfikacji przy odbiorze nagrody,
jeżeli nagroda będzie odbierana osobiście.
6.
Do jednej transakcji potwierdzającej zakup lub sprzedaż dowolnej waluty za co najmniej
1.000 zł wydawany jest jeden Kupon. Dowodów wymiany nie można łączyć. Natomiast
wielokrotność kwoty 1.000 zł na jednym dowodzie wymiany, uprawnia do wypełnienia tylko
jednego Kuponu.
7.
Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, lecz nie częściej niż raz
dziennie. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do Zgłoszenia większej ilości Kuponów pod
warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
8.
Po odejściu od kasy, Uczestnik nie ma prawa żądania wydania Kuponu czy wymiany
Kuponu na inny. W sytuacji nieotrzymania Kuponu, przy spełnieniu wymagań określonych w
Regulaminie, Uczestnik powinien upomnieć się o prawo otrzymania Kuponu bezpośrednio po
otrzymaniu dowodu wymiany.
9.
Kupon musi być wypełniony zgodnie z przedstawionymi w nim danymi, w sposób czytelny
i pełny. Wzór kuponu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
10.
Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu loterii promocyjnej i
przestrzegać zawartych w nim zasad. Uczestnik winien zaznaczyć na Kuponie krzyżykiem
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby niniejszej Loterii zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
Dodatkowo uczestnik Loterii promocyjnej może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych przez Organizatora oraz na otrzymywanie informacji
handlowych pochodzących od Organizatora, jednak wyrażenie tej zgody nie jest warunkiem
uczestnictwa w Loterii promocyjnej.
11.
Kupon nieczytelny, wypełniony w sposób niewłaściwy bądź nie w pełnym, wymaganym
zakresie nie bierze udziału w Loterii. Zgłoszenie do Loterii jest uznane za kompletne i poprawne,
jeśli umożliwia ustalenie danych osobowych uczestnika Loterii, w tym imienia, nazwiska, numeru
telefonu kontaktowego i pozostałych danych, które zawiera kupon.
12.
W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony, które zostaną wrzucone do urn w ww.
kantorach w terminie od dnia 01.03.2015 r. od godz. 6.00. do dnia 31.01.2016 r. do godz. 22.00.
Kupony podrobione, przerobione, niekompletne, zniszczone lub uszkodzone w sposób
uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia,
że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany
Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z Nagród
przewidzianych w Regulaminie. Weryfikację wylosowanego Kuponu w tym zakresie przeprowadza
Wewnętrzna Komisja Nadzoru Loterii podczas losowania nagród.
13. Organizator zabezpieczy urny z kuponami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez
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osoby niepowołane jak również przed możliwością korzystania z urn w sposób sprzeczny z treścią
niniejszego Regulaminu, aż do chwili losowania poszczególnych nagród.

§ 5 Nagrody
1.
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane
wynosi 11 000 zł (jedenaście tysięcy złotych) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 11.
2.
Loteria jest podzielona na 11 losowań. W każdym losowaniu rozlosowana zostanie 1
nagroda w wysokości 1.000 zł w gotówce. Losowania przeprowadzone zostaną w siedzibie
Organizatora Loterii tj. przy ul. Rydla 51 w Szczecinie w następujących terminach:
1)
pierwsze losowanie odbędzie się 9 kwietnia 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą
Kupony zgłoszone w dniach od 1 do 30 marca 2015r.
2)
drugie losowanie odbędzie się 7 maja 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą Kupony
zgłoszone w dniach od 1 do 30 kwietnia 2015r.
3)
trzecie losowanie odbędzie się 11 czerwca 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą
Kupony zgłoszone w dniach od 1 do 31 maja 2015r.
4)
czwarte losowanie odbędzie się 9 lipca 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą Kupony
zgłoszone w dniach od 1 do 30 czerwca 2015r.
5)
piąte losowanie odbędzie się 6 sierpnia 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą Kupony
zgłoszone w dniach od 1 do 31 lipca 2015r.
6)
szóste losowanie odbędzie się 10 września 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą
Kupony zgłoszone w dniach od 1 do 31 sierpnia 2015r.
7)
siódme losowanie odbędzie się 8 października 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą
Kupony zgłoszone w dniach od 1 do 30 września 2015r.
8)
ósme losowanie odbędzie się 12 listopada 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą
Kupony zgłoszone w dniach od 1 do 31 października 2015r.
9)
dziewiąte losowanie odbędzie się 10 grudnia 2015r. o godz. 16.00 w którym udział biorą
Kupony zgłoszone w dniach od 1 do 30 listopada 2015r.
10)
dziesiąte losowanie odbędzie się 7 stycznia 2016r. o godz. 16.00 w którym udział biorą
Kupony zgłoszone w dniach od 1 do 31 grudnia 2015r.
11)
jedenaste losowanie odbędzie się 11 lutego 2016r. o godz. 16.00 w którym udział biorą
Kupony zgłoszone w dniach od 1 do 31 stycznia 2016r.
3.
Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności pełnego składu Wewnętrznej
Komisji Nadzoru Loterii, spośród kuponów wrzuconych do urn w kantorze „EUROKANTOR” i
„JOKER” w terminach określonych w § 5 pkt 2 podpunkt od 1 do 11 regulaminu loterii. Kupony z
obu kantorów przed losowaniem zostaną razem dokładnie wymieszane.
4.
Losowania nagród dokona jedna osoba, która wchodzi w skład Wewnętrznej Komisji
Nadzoru Loterii. Losowania odbywać się będą poprzez losowe wybranie pojedynczych Kuponów
Promocyjnych z urny, spośród wszystkich kuponów uprawnionych do wzięcia udziału w danym
losowaniu. Komisja Nadzoru sprawdzi, czy wylosowany kupon został prawidłowo wypełniony, to
znaczy, czy umieszczono w nim wszystkie wymagane dane oraz ustali, czy spełnione zostały
wszystkie warunki określone w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że wylosowany kupon nie
spełnia wymagań określonych w regulaminie, losowanie zostanie powtórzone, aż do wyłonienia
kuponu zgodnego z postanowieniami regulaminu Loterii.
5.
Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z przepisami obowiązującego prawa
podatkowego.
6.
Wewnętrzna Komisja Nadzoru Loterii sporządzi protokół z każdego losowania nagród.
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§ 6 Odbiór nagród
1.
Nagrody w Loterii będą wydawane Zwycięzcom do 5 dni roboczych od dnia losowania w
siedzibie Organizatora Loterii tj. przy ul. Rydla 51 w Szczecinie w godzinach od 8.00 do 14.00.
Przy odbiorze nagrody Laureat winien przedstawić dowód osobisty oraz oryginał dowodu wymiany.
W przypadku nieodebrania osobiście nagrody w ww. terminie, zostanie ona wysłana na adres
wskazany w wylosowanym Kuponie w terminie 3 dni przekazem pocztowym. Zwycięzca może
również wyrazić wolę otrzymania nagrody przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
2.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem telefonu na numer podany
na zwycięskim Kuponie zaraz po losowaniu. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą,
informacja o wygranej zostanie nadana listem poleconym na adres wskazany w kuponie w terminie
do 3 dni roboczych od dnia losowania.
3.
Imię oraz miejscowość z której pochodzi Zwycięzca będą również wyświetlane przez okres
miesiąca od dnia losowania na ekranie led umieszczonym na dachu kantoru „EUROKANTOR”
przy ul. Rydla 50j/U4, 70-783 Szczecin.

§ 7 Komisja
1.
Organizator powołał Wewnętrzną Komisję Nadzoru, która czuwa nad prawidłowością
urządzania Loterii i wydał regulamin jej działania.
2.
W skład komisji wchodzi osoba posiadająca ważne świadectwo zawodowe wydane przez
Ministra Finansów uprawniające do nadzorowania loterii promocyjnych.
3.
Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu oraz czuwa nad przebiegiem i organizacją Loterii i przebiegu losowań.
4.
Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
5.
Komisja sporządzi z przebiegu losowań protokół/sprawozdanie z podaniem wyników
losowań.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne
1.
Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane od dnia 01.03.2015 r. do dnia 20 lutego 2016 r.,
przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Reklamacje złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane. Nie będą również rozpatrywane reklamacje, które wpłyną na adres
Organizatora po dniu 24.02.2016 r. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom
Loterii.
2.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Spółki
"JOKER" Sp.J., 70-783 Szczecin ul. Rydla 51 z dopiskiem „Reklamacja Loterii WYGRAJ
TYSIĄC”. Reklamacja winna zawierać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 01.07.2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr
118 z 2010 r., poz. 793) : imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
3.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru Loterii powołaną przez
Organizatora Loterii.
4.
Uczestnik wnoszący reklamację będzie powiadamiany o rozstrzygnięciu reklamacji za
pośrednictwem listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania
reklamacji przez Organizatora.
5.
Decyzje Wewnętrznej Komisji Nadzoru Loterii w przedmiocie reklamacji są ostateczne i nie
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przysługuje od nich odwołanie. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w
regulaminie Loterii promocyjnej, w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika Loterii do
wystąpienia z roszczeniem do sądu powszechnego.
6.
Roszczenia Uczestników z tytułu uczestnictwa w Loterii przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 9 Ochrona danych osobowych
Dokonując Zgłoszenia udziału w Loterii, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii. Dane osobowe Uczestników
Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.
Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr
101, poz. 926.ze zmianami). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator "JOKER" Sp.j. L. Wilczek.

1.

§ 10 Postanowienia końcowe
1.
Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora –
"JOKER" Sp. J. L. Wilczek, ul. Rydla 51, 70-783 Szczecin, w kantorze "EUROKANTOR" przy ul.
Rydla 50j/U4, 70-783 Szczecin oraz w kantorze „JOKER” przy ul. Rydla 50i/U1, 70-783 Szczecin
w dniach od 01.03.2015r. do 31.01.2016 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze.
2.
Organizator nie ponosi w odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z podania
błędnych danych osobowych i teleadresowych.
3.
Wszelkie spory związane z Loterią będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
4.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 z 2009r.,
poz. 1540 ze zmianami).
5.
Odbiór nagród odbywa się osobiście lub poprzez przekaz pocztowy.
Załączniki:
1.
Wzór Kuponu

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
Nr 201 z 2009 r., poz. 1540 ze zmianami), zatwierdzam nowy regulamin loterii promocyjnej
WYGRAJ TYSIĄC”, prowadzonej na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie
Nr 420000-IGRR-9284-7/13-10/MT z dnia 20 grudnia 2013 r. zmienionego decyzją
Nr 420000-IGRR-9284-8/14-…../MT z dnia ………….

2014 r.
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