
REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 
„Urodzinowa Loteria Lewiatana” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą „Urodzinowa Loteria Lewiatana”. 
 
2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 
10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75. 
 
3. [Nazwa organu, który wydał zezwolenie] Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. 
zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 
 
4. [Definicje] 
 
4.1 Loteria audioteksowa –  gra losowa, w której uczestniczy się przez odpłatne połączenie 
telefoniczne lub wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci 
telekomunikacyjnej, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W 
niniejszym regulaminie loteria audioteksowa prowadzona jest pod nazwą „Urodzinowa 
Loteria Lewiatana” i zwana jest dalej „loterią” lub „loterią audioteksową”. 
 
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z 
prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy 
dokonywania zakupów promocyjnych. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 15.09.2014 
r. a zakończy w dniu 12.10.2014 r. 
 
4.3 Zakup promocyjny – jednorazowy zakup dowolnie wybranych produktów o łącznej 
wartości co najmniej 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), zawierający co 
najmniej jeden dowolnie wybrany produkt promocyjny, dokonany w okresie trwania sprzedaży 
promocyjnej w dowolnym sklepie sieci Lewiatan na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
udokumentowany jedną zdrapką loteryjną oraz jednym dowodem zakupu.  
Z loterii wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w sklepach promocyjnych:  
a. napoje alkoholowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2007 r.; nr 70; poz. 473 ze 
zm.);  
b. wyroby tytoniowe. 
Przykład zakupu promocyjnego: jednorazowy zakup dowolnych produktów dostępnych w 
sklepie Lewiatan o wartości minimum 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) w 
tym minimum jeden produkt promocyjny np. Coca-Cola. 
 
4.4 Produkt promocyjny – produkty promocyjne są to dowolne produkty następujących 
marek: Algida, Bakalland, Bakoma, Mars, Snickers, Twix, Lorenz, Coca-Cola, Delecta, 
Fortuna, Frugo, Goliard, Grześki, Hochland, Hortex, Hortex (mrożonki), Indykpol, Jan 
Niezbędny, Kamis, Kasztelan, Krakus, Kresto, Książęce, Lay's, Lech, Lenor, Lubella, Łowicz, 
Mlekołaki, Mokate, Odra, Oshee, Pedigree, Pepsi, Profi, Prymat, Rama, Tchibo, Turek, 
Tymbark, Wedel. 
 
4.5 Sklep promocyjny ( zw. także „sklepem”) – dowolny sklep sieci Lewiatan na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. 
 



4.6 Strona internetowa loterii - przygotowana wyłącznie do potrzeb niniejszej loterii strona 
internetowa pod adresem www.20lat.lewiatan.pl, na której znajduje się specjalnie 
przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii. 

4.7 Zdrapka loteryjna – zadrukowana kartka papieru, na której wyodrębnione jest pole gry 
pokryte warstwą ochronną farby. Ochronna farba uniemożliwia odczytanie ukrytej na polu gry 
zadrukowanej treści bez jej zdrapania. Zdrapki wydawane są klientom w trakcie trwania 
sprzedaży promocyjnej w sklepach promocyjnych, bezpośrednio po dokonaniu zakupu 
promocyjnego. Po zakończeniu transakcji i odejściu od kasy uczestnik nie jest uprawniony do 
otrzymania zdrapki w późniejszym terminie. 

Na każdej zdrapce pod ścieralną warstwą ochronną na polu gry umieszczone będą informacje 
o wygranej nagrodzie natychmiastowej lub o indywidulanym i unikatowym kodzie 
uprawniającym do gry o nagrody dzienne i nagrodę główną.  

W ramach niniejszej loterii przygotowano 7.000.000 (słownie: siedem milionów) sztuk zdrapek, 
w tym 209.425 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) zdrapek z 
nagrodami natychmiastowymi oraz 6.790.575 (słownie: sześć milionów siedemset 
dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) zdrapek z jednorazowymi i unikalnymi 
kodami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu zdrapek w 
poszczególnych sklepach. 
 
4.8 Dowód zakupu – oryginalny paragon lub faktura Vat potwierdzające dokonanie zakupu 
promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszej loterii powinien być czytelny i prawdziwy, 
tzn. został wystawiony przez sklep promocyjny, którego nazwa i adres znajdują się na nim i 
nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest jego: 
- kserokopia, 
- kopia notarialnie poświadczona, 
- skan. 
 
5. [Zasięg loterii] Loteria ma zasięg ogólnopolski. 
 
6. [Czas trwania loterii] Loteria zaczyna się w dniu 15.09.2014 r. a kończy w dniu 10.12.2014 
r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie 
reklamacyjne opisane w pkt. 19. 
 
7. [Uczestnicy loterii] W loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu 
cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci 
komórkowej GSM. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa w Łodzi, 
Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku oraz spółek regionalnych Lewiatan oraz 
sklepów promocyjnych, zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” 
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i 
teściów. 
 
8. [Dane osobowe] Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr.101, poz. 
926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie do celów 
prowadzonej loterii, powiadomienia o wynikach loterii i wydania nagród. Każdy z uczestników 
ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz żądania ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w loterii.  
 



9. [Dostępność regulaminu] Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w biurze 
organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź, ul. 
Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl, a także na 
stronie internetowej loterii. 
 
ZASADY PROWADZENIA I ETAPU LOTERII – GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE 
 
10.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7 powyżej, która chce wziąć udział w 
grze o nagrody natychmiastowe powinna: 
• dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,  
• dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,  
• pobrać zdrapkę w chwili odbioru paragonu po dokonaniu zakupu promocyjnego, 
• usunąć ścieralną warstwę z pola gry na zdrapce i sprawdzić wynik gry, 
• w przypadku wygrania nagrody natychmiastowej, należy przekazać zdrapkę wraz z 

paragonem pracownikowi sklepu w którym został dokonany zakup promocyjny 
(przekazana zdrapka pozostaje u pracownika sklepu). 
 

10.2 Zdrapka z nagrodą natychmiastową uprawnia do odbioru nagrody natychmiastowej. 
Zdrapka ta nie uprawnia natomiast do gry o nagrody dzienne i nagrodę główną. 
 
ZASADY PROWADZENIA II ETAPU LOTERII – GRA O NAGRODY DZIENNE I NAGRODĘ 
GŁÓWNĄ 
 
10.3  Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7 powyżej, która chce wziąć udział w 
losowaniu nagród dziennych oraz losowaniu nagrody głównej powinna:  
• dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,  
• dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny, 
• pobrać zdrapkę w chwili odbioru paragonu po dokonaniu zakupu promocyjnego, 
• usunąć ścieralną warstwę z pola gry na zdrapce i sprawdzić wynik gry, 
• w przypadku nie wygrania nagrody natychmiastowej należy koniecznie zachować zdrapkę 

wraz indywidualnym i unikatowym kodem oraz dowód zakupu promocyjnego, 
• zgłosić się do loterii, wedle wyboru uczestnika: poprzez wysłanie unikatowego kodu ze 

zdrapki poprzez wiadomość SMS lub poprzez stronę internetową loterii. 
 
ZGŁOSZENIE POPRZEZ SMS 
 
11.1 Jeżeli uczestnik wybierze zgłoszenie się do loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS 
powinien wysłać SMS-a z telefonu komórkowego pod numer 7055, według wzoru:  
LEWIATAN.kod ze zdrapki 
Koszt wysłanie jednego SMS-a na numer 7055 wynosi 0,50 zł netto (bez VAT) / 0,62 zł z VAT. 
Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą uczestnicy loterii. 
 
11.2 Format wiadomości tekstowej tj. SMS-a zgłoszeniowego powinien być następujący:  
LEWIATAN.kod ze zdrapki 
Przykładowa treść wiadomości tekstowej tj. SMS-a zgłoszeniowego, dla uczestnika, który 
dokonał zakupu promocyjnego i posiada kod ze zdrapki o numerze 123456 powinna wyglądać 
następująco: LEWIATAN.123456 
 
11.3 Do udziału w loterii organizator przyjmuje zgłoszenia zawierające zarówno małe, jak i 
duże litery. Prawidłowe zgłoszenie do loterii nie może zawierać polskich znaków. W 
rozumieniu niniejszego regulaminu, pojęcie „takie samo zgłoszenie“, oznacza zgłoszenie o 
tym samym ciągu literowo-numerycznym, niezależnie od wielkości wpisanych liter, np. 
LEWIATAN.123456 jest to takie samo zgłoszenie co: lewiatan.123456.  
 



11.4 Po przesłaniu przez uczestnika zgłoszenia do loterii w postaci wiadomości tekstowej 
SMS o której mowa w pkt. 11.1, uczestnik otrzyma potwierdzenie przystąpienia do loterii w 
postaci zwrotnej bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS przesłanej na numer telefonu, z 
którego dokonano zgłoszenia o treści: „DZIEKUJEMY ZA UDZIAL W LOTERII: 
URODZINOWA LOTERIA LEWIATANA. ZACHOWAJ ZDRAPKE ORAZ DOWOD ZAKUPU. 
REGULAMIN NA STRONIE WWW.20.LAT.LEWIATAN.PL. POWODZENIA!”.  
 
11.5  Zgłoszenia SMS o nieprawidłowej treści tj. sprzecznej ze wzorem podanym w pkt. 11.1, 
albo dokonane po upływie terminu określonego w pkt. 11.14 nie będą brały udziału w loterii. 
 
11.6 W loterii uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów 
telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą 
uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą internetu. 
 
11.7 Uczestnik loterii poprzez fakt przystąpienia do loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie 
bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do loterii zgłoszenia, o której 
mowa w pkt. 11.4. 
 
ZGŁOSZENIE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ 
 
11.8 Jeżeli uczestnik wybierze zgłoszenie do loterii poprzez stronę internetową loterii, 
powinien dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie 
następujących danych: 
a) imię i nazwisko, 
b) numer telefonu komórkowego uczestnika, 
c) adres e-mail uczestnika, 
d) numer kodu ze zdrapki, 
e) oraz zaznaczenie zgody na następujące oświadczenia uczestnika loterii: 
- obligatoryjne (obowiązkowe) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:  

□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późń. zm.) przez firmę Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź dla celów związanych 
z organizacją i przeprowadzeniem loterii: Urodzinowa Loteria Lewiatana. Moje dane 
osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do 
nich i żądania  ich poprawiania. Wiem, ze podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.” 

□ „Zapoznałem/-am się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treść.” 
 

- fakultatywne (opcjonalne) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii: 
□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późń. zm.) przez firmę Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku przy ul. 
Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek dla celów marketingowych. Moje dane osobowe 
udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i 
żądania  ich poprawiania.”  

□  „Ponadto, wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą 
elektroniczną, w tym na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 
lipca 2002 (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.” 

11.9 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. 
Uczestnik loterii otrzyma na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e–mail wiadomość z 
potwierdzeniem prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii. 



Dodatkowo uczestnik otrzyma potwierdzenie prawidłowej rejestracji zgłoszenia do loterii 
poprzez wyświetlenie takiej informacji na stronie internetowej loterii.  
 
ZASADY PROWADZENIA LOTERII – INFORMACJE OGÓLNE 
 
11.10 Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin „gospodarstwo domowe” 
organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub zameldowania uczestników loterii) może 
w ramach loterii otrzymać dowolną ilość nagród natychmiastowych oraz wyłącznie jedną 
nagrodę dzienną i jedną nagrodę główną. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, 
będzie przesyłać wielokrotnie takie same zgłoszenia do loterii z jednego lub z różnych 
numerów telefonicznych bądź adresów e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej 
nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik 
zostanie nagrodzony jedną nagrodą a kolejna nagroda, która by mu przypadła zostanie 
przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów.  
 
11.11 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać 
prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych 
zakupów udokumentować odrębną zdrapką, odrębnym dowodem zakupu i odrębnym 
zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tej samej zdrapki 
oraz tego samego dowodu zakupu (paragonu), pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu 
promocyjnego, również nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako 
duplikat i będzie usuwane z bazy zgłoszeń do loterii. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze 
prawidłowe zgłoszenie. 
 
11.12 Przesłanie większej liczby unikalnych kodów ze zdrapek w jednym zgłoszeniu, 
traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia kod 
ze zdrapki).  
 
11.13 Każde zgłoszenie, wysłane poprzez SMS lub stronę internetową loterii bierze udział w 
następujących losowaniach: losowaniach nagrody dziennej zgodnie z pkt. 13.3 oraz losowaniu 
nagrody głównej zgodnie z pkt. 14.1.  
 
11.14 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godziny 23:59:59 dnia 12.10.2014 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego i 
odebraniu zdrapki. 
 
11.15 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z 
dokładnością do 0,1 sekundy. 
 
11.16 Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego 
regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. 
 
11.17 Zdrapka potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące 
warunki:  
• jest oryginalna, tzn. została wyprodukowana przez organizatora oraz nie zawiera oznak 

sfałszowania, 
• zdrapka i kod ze zdrapki (znajdujący się w polu gry) są czytelne. 
 
11.18 W razie utraty lub zniszczenia oryginału zdrapki oraz oryginału dowodu zakupu 
promocyjnego stwierdzających udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia 
wobec organizatora. 
 
LOSOWANIE 
 



12.1 Loteria została podzielona na dwie części: 
  
- Każdy uczestnik loterii bierze udział w losowaniu nagród natychmiastowych poprzez 
czynność pobrania zdrapki w sklepie promocyjnym i usunięciu ze zdrapki ścieralnej warstwy 
farby ochronnej na polu gry informującej o wygranej nagrodzie natychmiastowej lub o 
jednorazowym i unikalnym kodzie – część pierwsza loterii.  
 
- Uczestnicy loterii posiadający zdrapkę z kodem (zdrapka nie wygrywająca nagrody 
natychmiastowej) zgłaszając się do udziału w loterii za pośrednictwem SMS lub strony 
internetowej loterii w sposób w skazany w regulaminie biorą udział w losowaniu nagród 
dziennych oraz nagrody głównej – część druga loterii. 
 
12.2 Druga część loterii została podzielona na 20 (słownie: dwadzieścia) etapów dziennych 
oraz 1 (słownie: jeden) etap główny, tzw. wielki finał. 
 
12.3 Losowania w etapach dziennych od pierwszego do dziewiętnastego przeprowadzone 
będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 13.3 w biurze organizatora w Łodzi, przy 
ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź w godzinach od 10:00 do 14:00.  
 
12.4 Ostatnie losowanie dzienne (tj. dwudzieste) oraz losowanie w etapie głównym (wielki 
finał) przeprowadzone będą w dniu 13.10.2014 r. w siedzibie firmy Lewiatan Holding S.A. we 
Włocławku, ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek w godzinach od 10:30 do 12:30. Jako 
pierwsze odbędzie się losowanie nr 20 nagród dziennych zgodnie z pkt. 13.3, a następnie 
odbędzie się losowanie nagrody głównej, tj. tzw. wielki finał. 
 
12.5 Czynność losowania będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny. Każde 
zgłoszenie będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy (nadawany według kolejności 
otrzymywanych zgłoszeń przez organizatora). Organizator przygotuje losy z unikatowymi 
numerami porządkowymi zgłoszeń i następnie będzie losował je z urny. Losowanie nagród 
przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem członków wewnętrznej komisji 
nadzoru. 
 
12.6 W trakcie każdego losowania, dla każdej nagrody dziennej i nagrody głównej wylosowany 
zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności opisanych w 
regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.10 lub pkt. 17.6 regulaminu. Każda nagroda 
będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego. 
 
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD DZIENNYCH 
 
13.1 W trakcie trwania loterii odbędzie się 20 (słownie: dwadzieścia) losowań nagród 
dziennych. 
 
13.2 W trakcie każdego losowania zostanie wyłonionych 25 (słownie: dwudziestu pięciu) 
laureatów nagród dziennych oraz 25 (słownie: dwudziestu pięciu) laureatów rezerwowych 
nagród dziennych. 
 
Łącznie, w czasie trwania całej loterii, wylosowanych zostanie 500 (słownie: pięciuset) 
laureatów nagród dziennych oraz 500 (słownie: pięciuset) laureatów rezerwowych nagród 
dziennych. 
 
Każde losowanie laureatów nagród dziennych przebiegać będzie w następujący sposób:  
- pierwsze 25 (słownie: dwadzieścia pięć) wylosowanych osób zostaje laureatami nagród 
dziennych (od nr 1 do nr 25), 
- kolejne 25 wylosowanych osób zostaje laureatami rezerwowymi nagród dziennych (od nr 26 
do nr 50). 



Laureaci nagród rezerwowych będą przypisani do laureatów nagród według następującego 
schematu: 

• laureat rezerwowy (nr 26) – będzie rezerwą dla laureata (nr 1) 
• laureat rezerwowy (nr 27) – będzie rezerwą dla laureata (nr 2) 
• laureat rezerwowy (nr 28) – będzie rezerwą dla laureata (nr 3) 
• XXX.. 
• laureat rezerwowy (nr 49) – będzie rezerwą dla laureata (nr 24) 
• laureat rezerwowy (nr 50) – będzie rezerwą dla laureata (nr 25). 

 
13.3 Losowania laureatów nagród dziennych odbywać się będą w następujące dni: 
 
- losowanie nr 1) 16.09.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59 
dnia 15.09.2014 r., 
- losowanie nr 2) 17.09.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. 
do godz. 23:59:59 dnia 16.09.2014 r., 
- losowanie nr 3) 18.09.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. 
do godz. 23:59:59 dnia 17.09.2014 r., 
- losowanie nr 4) 19.09.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. 
do godz. 23:59:59 dnia 18.09.2014 r., 
- losowanie nr 5) 22.09.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. 
do godz. 23:59:59 dnia 21.09.2014 r., 
- losowanie nr 6) 23.09.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. 
do godz. 23:59:59 dnia 22.09.2014 r., 
- losowanie nr 7) 24.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. 
do godz. 23:59:59 dnia 23.09.2014 r., 
- losowanie nr 8) 25.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. 
do godz. 23:59:59 dnia 24.09.2014 r., 
- losowanie nr 9) 26.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. 
do godz. 23:59:59 dnia 25.09.2014 r., 
- losowanie nr 10) 29.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 28.09.2014 r., 
- losowanie nr 11) 30.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 29.09.2014 r., 
- losowanie nr 12) 01.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2014 r., 
- losowanie nr 13) 02.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 01.10.2014 r., 
- losowanie nr 14) 03.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 02.10.2014 r., 
- losowanie nr 15) 06.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 05.10.2014 r., 
- losowanie nr 16) 07.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 06.10.2014 r., 
- losowanie nr 17) 08.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 07.10.2014 r., 
- losowanie nr 18) 09.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 08.10.2014 r., 
- losowanie nr 19) 10.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 09.10.2014 r., 
- losowanie nr 20) 13.10.2014 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 
r. do godz. 23:59:59 dnia 12.10.2014 r. 
 
LOSOWANIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ – WIELKI FINAŁ 
 
14.1 Wielki finał, czyli losowanie laureata nagrody głównej odbędzie się w dniu 13.10.2014 r.  



 
14.2 Losowanie finałowe odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od 
godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. do godz. 23:59:59 dnia 12.10.2014 r. 
 
14.3 Pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej (nr 1), natomiast druga 
wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej (nr 2). 
 
NAGRODY 
 
15.1 Nagrodą główną jest samochód osobowy marki Opel Mokka Active o wartości rynkowej 
70.700,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100). Szczegóły 
dotyczące nagrody głównej znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu. Dodatkowo do 
nagrody głównej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 7.855,56 zł 
(słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość 
nagrody głównej wynosi 78.555,56 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt  osiem tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część nagrody, jaką jest część pieniężna nagrody 
w wysokości 7.855,56 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) 
zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu 
skarbowego przez organizatora. 
 
Nagroda główna będzie oklejona naklejką promocyjną z logotypem „Lewiatan” oraz z 
informacją o loterii. Laureat nagrody głównej jest zobowiązany do nieusuwania tej naklejki 
promocyjnej przez okres co najmniej 6 miesięcy, liczony od daty jej odbioru. 
 
15.2 Nagrodą dzienną są kupony premiowe Sodexho Pass o wartości 100,00 zł brutto 
(słownie: sto złotych 00/100). 
 
Łączna ilość wszystkich nagród dziennych w loterii wynosi 500 (słownie: pięćset) sztuk. 
 
Łączna wartość wszystkich nagród dziennych w loterii wynosi 50.000,00 zł brutto (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
 
15.3 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia są orzeszki w karmelu o wartości 1,49 zł brutto 
(słownie: jeden złoty 49/100).  
 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 77.676 
(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) sztuk. 
 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 115.737,24 
zł brutto (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 24/100). 
 
15.4 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia jest rogalik z kremem kakaowym o wartości 1,19 
zł brutto (słownie: jeden złoty 19/100).  
 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 43.080 
(słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt) sztuk. 
 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 51.265,20 
zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 20/100). 
 
15.5 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia jest sok marchew – banan – jabłko 0,3 l o 
wartości 1,09 zł brutto (słownie: jeden złoty 09/100).  
 



Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 40.965 
(słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) sztuk. 
 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 44.651,85 
zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 85/100). 
 
15.6 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia są wafelki śmietankowe 80 g o wartości 1,09 zł 
brutto (słownie: jeden złoty 09/100).  
 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 16.480 
(słownie: szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) sztuk. 
 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 17.963,20 
zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 20/100). 
 
15.7 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia są krakersy 100 g o wartości 0,99 zł brutto 
(słownie: zero złoty 99/100).  
 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 31.224 
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) sztuki. 
 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 30.911,76 
zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 76/100). 
 
15.8 Łączna ilość wszystkich nagród przewidzianych w loterii wynosi 209.926 (słownie: 
dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) sztuk. 
 
15.9 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 389.084,81 zł brutto (słownie: trzysta 
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 81/100). 
 
15.10 Kupony premiowe Sodexho Pass o których mowa w pkt. 15.2 regulaminu, wydawane są 
wyłącznie w nominałach 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100). 
 
15.11 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie 
przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani 
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne 
nagrody rzeczowe. 
 
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 
 
16.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii audioteksowej sprawować będzie 
wewnętrzna komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej „komisją”. 
W skład komisji wejdą minimum dwie osoby, w tym minimum jedna osoba legitymująca się 
świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. W skład komisji nadzoru może wejść osoba z firmy Lewiatan Holding S.A. z 
siedzibą we Włocławku. 
 
16.2 Organizator wyda regulamin działania komisji. 
 
16.3 Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii. 
Każdy uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem w siedzibie organizatora: Smolar 
Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. 
 
16.4. Do zadań komisji będzie należało w szczególności: 
• nadzór nad produkcją zdrapek, 



• zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 
• zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności, 
• podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, 
• udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania 

uprawnień do odbioru wygranej przez laureata, 
• nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 
 
16.5 Przedstawiciel komisji  będzie obecny podczas procesu drukowania zdrapek, komisja 
będzie nadzorowała aby została wydrukowana odpowiednia ilość zdrapek z informacją o 
nagrodach natychmiastowych a także z unikatowymi kodami oraz aby te informacje pokryte 
zostały specjalną farbą, która kryła będzie zadrukowany obszar. Informacja o nagrodach 
natychmiastowych lub o jednorazowym i unikalnym kodzie będzie naniesiona w sposób, który 
uniemożliwi ich sprawdzenie przed zdrapaniem nadrukowanej ścieralnej farby. Komisja zadba 
również o to aby proces pakowania zdrapek przebiegał losowo tj. że zdrapki z kodem i zdrapki 
z informacją o nagrodach natychmiastowych zostaną wymieszane oraz spakowane losowo a 
następnie zostaną rozdystrybuowane do sklepów promocyjnych. 
 
OGŁASZANIE WYNIKÓW 
 
17.1 Wszyscy laureaci nagród dziennych oraz nagrody głównej zostaną powiadomieni o 
wygranej, w tym o rodzaju nagrody, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia danego losowania za pośrednictwem wysłania wiadomości SMS na numer 
telefonu: 
- z którego dokonano zgłoszenia do udziału w loterii, zgodnie z pkt. 11.1 (w przypadku 
uczestników, którzy przystąpili do loterii poprzez wysłanie SMS-a,),  
- na numer który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.8 (w przypadku 
uczestników, którzy przystąpili do loterii poprzez stronę internetową loterii).  
Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez 
laureata oryginału zdrapki loteryjnej, oryginału dowodu zakupu oraz niezbędnych danych 
laureata, o których mowa w pkt. 17.5, które umożliwią przekazanie nagrody. 
 
17.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany 
numeru telefonu w czasie trwania loterii. 
 
17.3. Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez laureata tej nagrody danych i 
dokumentów, o których mowa w pkt. 17.5 regulaminu. Dane i dokumenty muszą zostać 
przesłane przez laureata pocztą w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od momentu 
wysłania przez organizatora wiadomości SMS zawierającej informacje o wygranej. 
 
17.4 Warunkiem wydania nagrody dziennej jest przesłanie przez laureata tej nagrody danych i 
dokumentów, o których mowa w pkt. 17.5 regulaminu. Dane i dokumenty muszą zostać 
przesłane przez laureata pocztą w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania 
przez organizatora wiadomości SMS zawierającej informacje o wygranej. 
 
17.5 Każdy laureat nagrody dziennej oraz laureat nagrody głównej zobowiązany jest zgodnie z 
pkt. 17.3 i pkt. 17.4 regulaminu do wysłania na adres biura organizatora (Smolar Agencja 
Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych laureata tj.: 
• oryginału zdrapki wraz z unikalnym kodem, 
• oryginału dowodu zakupu promocyjnego, 
• imienia i nazwiska, 
• daty urodzenia, 
• pełnego adresu zameldowania,  



• pełnego adresu do korespondencji (w przypadku laureatów nagród dziennych pod 
wskazany adres zostaną wysłane nagrody dzienne),  

• oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń o następującej treści:  
 
□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. 
Zm.) przez firmę Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem loterii „Urodzinowa Loteria Lewiatana”. Moje dane osobowe 
udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania 
ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 
uniemożliwia wzięcie udziału w loterii.” 

 
□ „Zapoznałem/-am się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treść.” 
 

• daty i własnoręcznego podpisu laureata. 
 
W przypadku laureata nagrody głównej, oprócz powyżej wymaganych danych, zostanie on 
dodatkowo poproszony o podanie następujących danych: 
- serii i numeru dokumentu tożsamości, 
- nr PESEL, 
- przekazanie własnoręcznie podpisanego oświadczenia: 
 
□ „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego Opel Mokka oraz 

że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, 
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z 
rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”  

 
Wzór formularza z wymaganymi danymi jakie musi podać laureat znajduje się na stronie 
internetowej loterii, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również 
oświadczenia, napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z 
zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane. 
 
17.6 W przypadku nie doręczenia organizatorowi w/w wymaganych danych, uprawnienie do 
danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. 
Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, 
jak w przypadku laureata nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni 
warunków opisanych powyżej, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
17.7 Przesyłki z wymaganymi danymi od laureata nagrody głównej, laureat może zgłaszać do 
organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 
17.10.2014 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje 
data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 22.10.2014 r. 
 
17.8 Przesyłki z wymaganymi danymi od laureata rezerwowego nagrody głównej, laureat 
rezerwowy może zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień 
regulaminu, najpóźniej do dnia 28.10.2014 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z 
wymaganymi danymi, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do 
dnia 31.10.2014 r. 
 
17.9 Przesyłki z wymaganymi danymi od laureatów nagród dziennych, laureaci mogą zgłaszać 
do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 
22.10.2014 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje 
data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 29.10.2014 r. 
 



17.10 Przesyłki z wymaganymi danymi od laureatów rezerwowych nagród dziennych, laureaci 
rezerwowi mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień 
regulaminu, najpóźniej do dnia 07.11.2014 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z 
wymaganymi danymi, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do 
dnia 14.11.2014 r. 
 
WYDANIE NAGRÓD 
 
18.1 Warunkiem odebrania nagród dziennych oraz nagrody głównej  jest: 

• przedłożenie oryginału zdrapki z indywidualnym i unikatowym kodem oraz oryginału 
dowodu zakupu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z postanowieniami 
regulaminu), 

• wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym 
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, 

• wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody. 
 
18.2 Nagroda główna zostanie wydana we wskazanym przez organizatora salonie 
samochodowym marki Opel we Włocławku w terminie ustalonym indywidulanie z laureatem 
nagrody głównej, po wcześniejszym zarejestrowaniu pojazdu przez laureata oraz opłaceniu 
przez laureata obowiązkowego ubezpieczenia OC i innych opłat związanych z rejestracją 
pojazdu. 
 
18.3 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC 
oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej do miejsca odbioru nagrody głównej. Pokrycie 
wyżej wymienionych kosztów obciąża laureata nagrody głównej. 
 
18.4 W przypadku nie odebrania nagrody głównej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
17.11.2014 r. nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
18.5 Nagrody dzienne zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, w 
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od laureata pocztą oryginału dowodu zakupu 
wraz z wymaganymi danymi osobowymi i oświadczeniami zgodnie z postanowieniami 
niniejszego regulaminu, nie później jednak niż do dnia 19.11.2014 r. W przypadku 
nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym 
podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można 
umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy 
kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 26.11.2014 r. 

18.6 W przypadku nie odebrania nagrody dziennej przez laureata, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 26.11.2014 r. nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.  
 
18.7 Nagrody natychmiastowe zostaną wydane laureatom bezpośrednio po uzyskaniu wyniku 
gry w sklepie promocyjnym, w którym dokonano zakupu promocyjnego, najpóźniej do dnia 
12.10.2014 r. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

19.1 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać 
przez cały czas trwania loterii na piśmie, na adres biura organizatora Smolar Agencja 
Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu 
do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 
05.12.2014 r. 

19.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793) 



powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika loterii, informację, jakiej loterii 
reklamacja dotyczy, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie (opis okoliczności 
podlegających reklamacji) oraz treść roszczenia.  

19.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 
zgłoszone w formie pisemnej.  

19.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze. Wszelkie postępowania reklamacyjne 
zakończą się najpóźniej w dniu 10.12.2014 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie 
przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu trzydniowego terminu 
decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego).  

19.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do 
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 
 
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

20.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.  
 
20.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
 
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE 
 
21.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 
201, poz. 1540 z późn. zm.).  

22.2 Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 
201, poz. 1540 z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do 
wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 

22.3 Administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z 
o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź. Dane osobowe uzyskane od 
uczestników loterii będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej 
loterii oraz ogłoszenia wyników i przekazania nagród. Każdy uczestnik ma prawo wglądu w 
swoje dane i żądania ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest 
warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody.  
 
22.4 Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez organizatora na numery 
telefonów uczestników opłaca organizator.  
 
22.5 Organizator kontaktuje się z uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby loterii.  
 

ORGANIZATOR 


