REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Ja i Loteria Urodzinowa”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „Ja i Loteria
Urodzinowa” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000220259, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 015838591 („Organizator”).
§3
Loteria urządzana jest na terenie miasta Jaworzno (43-600), na terenie Galerii Galena, ul. Grunwaldzka 59 („Centrum”).
§4
Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 471). Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez
Dyrektora Izby Celnej w Katowicach. Celem Loterii jest zwiększenie frekwencji klientów Centrum oraz wzrost
sprzedaży w punktach handlowo - usługowych biorących udział w loterii na terenie Centrum.
§5
Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii, w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Loterii terenie Centrum Handlowego Galeria Galena, przy ul. Grunwaldzkiej 59 w Jaworznie (kod
pocztowy 43-600). Administratorem danych osobowych jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń.
Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada
prawo wglądu do swoich danych osobowych do ich poprawiania oraz ich usunięcia.
§6
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 73.309,50 zł brutto.
§7
Loteria rozpoczyna się dnia 31 października 2016 roku i ostatecznie kończy w dniu 19 stycznia 2017 roku, który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
§8
1.

Sprzedażą promocyjną w ramach Loterii objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach usługowohandlowych zlokalizowanych na terenie Centrum, z wyłączeniem:
a. produktów i usług kantoru oraz banku,
b. napojów alkoholowych,
c. produktów tytoniowych oraz e-papierosów,
d. leków i środków farmaceutycznych,
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transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane
w dowolnym punkcie,
f. transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,
g. spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi,
h. wpłat i wypłat bankomatowych.
W Loterii można uczestniczyć wyłącznie na podstawie paragonów fiskalnych lub umów zawartych z biurami
turystycznymi, które są stałymi najemcami Galerii Galena („Dowody zakupu”). W Loterii nie można wziąć udziału
na podstawie faktury. W przypadku Dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z
Loterii, podstawą do wydania kuponów loteryjnych będzie kwota Dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu
produktów wyłączonych.
Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii w Centrum prowadzona będzie w okresie od dnia 1
listopada 2016 roku do dnia 19 listopada 2016 roku w godzinach otwarcia Centrum, a w punktach handlowousługowych otwartych przed lub po godzinach otwarcia Centrum w godzinach otwarcia tych punktów, z tym
zastrzeżeniem, iż:
a) w dniach 1 listopada 2016 roku oraz 11 listopada 2016 roku Centrum jest nieczynne, przy
czym zakupy dokonane w lokalach czynnych na terenie Centrum w tych dniach, są brane
pod uwagę w Loterii,
b) w dniu 19 listopada 2016 roku sprzedaż promocyjna prowadzona będzie do godz. 17:15.
Centrum jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, a w niedzielę w godzinach od 10:00
do 20:00. Godziny, w których są czynne punkty handlowo-usługowe otwarte później lub wcześniej niż godziny
otwarcia galerii handlowej Centrum dostępne są na stronie www.galeriagalena.pl. Galeria handlowa Centrum może
być czynna w innych godzinach niż wyżej wskazane, np. w przypadku organizowania dodatkowych akcji
marketingowych na terenie galerii handlowej Centrum obejmujących punkty handlowo-usługowe, które odbywać się
będą przed lub po ww. godzinach.
Wydawanie kuponów loteryjnych („Kupony”) dokonywane będzie w okresie od dnia 2 listopada 2016 roku do dnia
19 listopada 2016 roku (z wyłączeniem dnia 11 listopada 2016 roku) w godzinach otwarcia galerii handlowej
Centrum, z tym zastrzeżeniem, iż w dniu 19 listopada 2016 roku wydawanie Kuponów dokonywane będzie do godz.
17:30.
Uczestnikiem Loterii („Uczestnik”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca adres zamieszkania na terenie Polski , która:
e.

2.

3.

4.

a.

5.

6.

7.

w okresie ustalonym w pkt 2 niniejszego paragrafu w punktach handlowo-usługowych
znajdujących się na terenie Centrum dokonała zakupu towarów/usług, z wyłączeniem
towarów/usług określonych w pkt 1 powyżej, którego kwota wynosi łącznie nie mniej niż 50,00 zł
brutto i który został udokumentowany na jednym dowodzie zakupu („zakup promocyjny”),
b. w okresie ustalonym w pkt 3 niniejszego paragrafu odbierze Kupon w Punkcie Obsługi Loterii,
c. w okresie ustalonym w par. 10 pkt 4 Regulaminu dokona czynności wskazanych w tym punkcie
oraz/lub
d. w okresie ustalonym w par. 11 pkt 3 Regulaminu prawidłowo wypełni drugą część Kuponu
i wrzuci ją do urny promocyjnej biorąc udział w losowaniu Nagrody Głównej zgodnie z trybem
par. 11 Regulaminu.
Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Dowodu zakupu promocyjnego opieczętowany w Punkcie Obsługi
Loterii, nie krócej niż do czasu upływu okresu trwania Loterii.
Z zastrzeżeniem zapisu pkt 4 powyżej, w Loterii nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie oraz pracownicy
Organizatora oraz firmy P.A. Nova Management Sp. z o.o., P.A. NOVA S.A., pracownicy i właściciele punktów
handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Centrum, pracownicy administracji Centrum, jak również
pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego i technicznego Centrum - a także członkowie najbliższej rodziny wyżej
wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo,
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
Kupony wykonane są w formie papierowej karty. Kupon jest przedzielony perforacją na dwie części:
a. pierwsza część Kuponu zawiera indywidualny kod kreskowy. Ta część uprawnia wszystkich
Uczestników do zeskanowania kodu kreskowego w celu sprawdzenia czy wygrał Nagrodę
Natychmiastową czy nie (zgodnie z trybem par. 10 pkt 6 Regulaminu),
b. druga część Kuponu zawiera miejsce na wypełnienie danych osobowych, określonych w par. 11 pkt 2
Regulaminu. Ta część uprawnia wszystkich Uczestników do wzięcia udziału w losowaniu Nagrody
Głównej, pod warunkiem spełnienia czynności określonych w par. 11 pkt 1 Regulaminu.
Kupony będą wydawane w Punkcie Obsługi Loterii znajdującym się na pasażu przy wejściu głównym do Centrum
(„Punkt Obsługi Loterii“).
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Punkt Obsługi Loterii będzie czynny w dniach od 2 listopada 2016 roku do dnia 19 listopada 2016 roku (z
wyłączeniem dnia 11 listopada 2016 roku) w godzinach otwarcia galerii handlowej Centrum, z tym zastrzeżeniem, iż
w dniu 19 listopada 2016 roku Punkt Obsługi Loterii będzie czynny do godz. 17:45.
9. Osoba obsługująca Punkt Obsługi Loterii wydaje Kupony za okazaniem oryginału Dowodu zakupu promocyjnego.
Osoba obsługująca Punkt Obsługi Loterii opieczętowuje pieczątką Dowody zakupu promocyjnego, na podstawie
których wydano Kupon. Opieczętowany Dowód zakupu promocyjnego nie uprawnia do ponownego otrzymania
Kuponu. Jeden Kupon przyznawany jest za dokonanie zakupu udokumentowanego na jednym Dowodzie zakupu
towarów/usług, których kwota wynosi łącznie nie mniej niż 50,00 zł brutto. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał
jednorazowego zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 50,00 zł brutto, wówczas przysługuje mu prawo do
otrzymania odpowiedniej ilości Kuponów, według zasady, że za każde pełne 50,00 zł brutto wydane na zakup
promocyjny przysługuje mu prawo do odbioru jednego Kuponu.
10. W Punkcie Obsługi Loterii znajduje się ekran oraz czytnik kodów kreskowych podłączony do komputera („Czytnik
kodów”).
8.

§9
1.
2.

W Loterii przewidziano 1 Nagrodę Główną o łącznej wartości 50.000,00 zł brutto, w postaci samochodu Renault
Fluence o wartości 45.000,00 zł brutto oraz dodatkowej kwoty pieniężnej w wysokości 5.000,00 zł.
W Loterii przewidziano następujące Nagrody Natychmiastowe o łącznej wartości 23.309,50 zł brutto:

Ppkt.

Nazwa nagrody

a)

f)

Sony NWZ-B183 (czarny) mp3
słuchawki Sony MDR-ZX110
(czarny)
głośnik Philips SoundShooter
SBA3010GRN/00
aparat Nikon Coolpix A100
(fioletowy z ornametami)
blender Bosch ErgoMixx
MSM66120
express kawowy Bosch Tassimo
Vivy TAS 1204

g)

tablet Lenovo TAB 2 A7-10F

b)
c)
d)
e)

i)

opiekacz do kanapek Philips
HD2392/90
blender kielichowy Zelmer 32Z012
(ZSB1200X)

j)

PENDRIVE

h)

cena
suma
brutto/szt.
5
199,00 zł

ilość

5

55,00 zł

275,00 zł

5

69,90 zł

349,50 zł

5

490,00 zł

2 450,00 zł

5

141,00 zł

705,00 zł

5

230,00 zł

1 150,00 zł

5

293,00 zł

1 465,00 zł

5

97,00 zł

485,00 zł

5

167,00 zł

835,00 zł

36,50 zł

14 600,00 zł

400

RAZEM:
3.

4.
5.

995,00 zł

23 309,50 zł

Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii nie więcej niż 3 (trzy) nagrody w Loterii w tym: nie więcej niż 1 (jedną)
nagrodę określoną w par 9 pkt 2j), nie więcej niż 1 (jedną) nagrodę spośród nagród określonych w par 9 pkt od 2a)
do 2i) i nie więcej niż 1 (jedną) Nagrodę Główną.
Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania jej ekwiwalentu. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez zwycięzcę.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§ 10

1.

W dniu 31 października 2016 roku w siedzibie Organizatora odbędzie się przyporządkowanie nagród, które zostaną
wprowadzone do bazy danych komputera, do którego podłączony jest Czytnik kodów w celu wyłonienia laureatów
Nagród Natychmiastowych. Komputer nie jest automatem oraz urządzeniem do gier w rozumieniu art. 23 ust 1
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 471). Organizator dokona
losowania łącznie 445 Nagród Natychmiastowych dla konkretnej godziny, w której (lub po jej upływie) padnie
wygrana (zgodnie z treścią pkt 5 niniejszego paragrafu), w ten sposób że:
a. w pierwszej kolejności zostanie wylosowanych 17 dni z zakresu czasowego od dnia 2 listopada 2016 roku (z
wyłączeniem dnia 11 listopada 2016 roku) do dnia 19 listopada 2016 roku w formacie: rok.miesiąc.dzień
(przykładowo: 2016.11.10),
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b. następnie do każdego wylosowanego dnia zostanie wylosowana jedna godzina w formacie:
godzina.minuta.sekunda (przykładowo: 10.58.32) z zakresu godzinowego:
 od 09:00 do 20:55 w przypadku, gdy wylosowany dzień przypada na dzień od poniedziałku do
soboty (z wyłączeniem dnia 11 listopada 2016 roku),
 od 10:00 do 19:55 w przypadku, gdy wylosowany dzień przypada na niedzielę,
 od 09:00 do 17:40 na dzień 19 listopada 2016 roku.
Nagrody Natychmiastowe losowane będą w kolejności wskazanej w par. 9 pkt 2 Regulaminu. Jeden dzień może
zostać wylosowany dowolną ilość razy.
Losowanie dni i godzin odbędzie się ręcznie i przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Nadzoru Loterii.
Dni będą losowane z puli losów zawierających oznaczenie roku, miesiąca i dnia. Godziny będą losowane z puli
karteczek zawierających oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli zawierającej karteczki
z oznaczeniem minut oraz sekund. Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie daty, rodzaju nagrody oraz
wylosowane godziny, w których padną wygrane. Łącznie zostanie wylosowanych 445 Nagród Natychmiastowych.
Lista wyników losowania jest dokumentem dostępnym wyłącznie dla członków Komisji Nadzoru Loterii i jest
dokumentem niedostępnym dla osób postronnych.
W Punkcie Obsługi Loterii znajduje się Czytnik kodów kreskowych, tj. pole skanujące oraz ekran. Wszystkie
wylosowane nagrody wraz z godziną wygrywającą z uwzględnieniem podziału na wylosowane dni zostaną
wprowadzone przez Komisję Nadzoru Loterii do bazy danych komputera, do którego podłączony jest Czytnik kodów
nie później niż do godz. 8.00 dnia 2 listopada 2016 roku.
Zadaniem Uczestnika jest zeskanowanie kodu kreskowego zgodnie z trybem pkt 6 niniejszego paragrafu w terminie
od dnia 2 listopada 2016 roku do dnia 19 listopada 2016 roku (z wyłączeniem dnia 11 listopada 2016 roku) w
godzinach otwarcia galerii handlowej Centrum, z zastrzeżeniem, iż w dniu 19 listopada 2016 roku Uczestnik może
zeskanować kod kreskowy do godz. 17:45.
Nagroda Natychmiastowa przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako pierwszy w wylosowanym dniu zeskanuje
kod kreskowy z Kuponu zgodnie z trybem pkt 6 niniejszego paragrafu o wylosowanej godzinie lub jako pierwszy
zeskanuje kod kreskowy z Kuponu po upływie wylosowanej godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie
zeskanuje kodu kreskowego z Kuponu w wylosowanym dniu o wylosowanej godzinie).
W celu zeskanowania kodu kreskowego należy przyłożyć Kupon do czytnika, w taki sposób, aby pole skanujące
pokryło się z kodem kreskowym, a następnie wcisnąć przycisk „Start” - wówczas następuje udostępnienie sześciu
zakrytych pól zdrapkowych. Uczestnik jest zobowiązany dotykając ekranu odsłonić wszystkie sześć pól, pod którymi
ukryte są symbole. W przypadku wygrania nagrody, po odsłonięciu wszystkich zakrytych pól, przynajmniej trzy
symbole będą identyczne, a na ekranie pojawia się rodzaj wygranej nagrody. W przypadku niewygrania nagrody, po
odsłonięciu wszystkich zakrytych pól, nie będzie trzech identycznych symboli. Nie odsłonięcie przez Uczestnika
wszystkich pól zdrapkowych uniemożliwia odczytanie wyniku losowania i skutkuje utratą prawa do Nagrody
Natychmiastowej w Loterii.
W danym dniu Nagrody Natychmiastowe będą przyznawane w kolejności godzin, do których przynależą dane
nagrody. W przypadku, gdy w danym dniu o wprowadzonej do komputera godzinie oraz godzinie następnej w
kolejności, żaden z Uczestników nie zeskanuje kodu kreskowego z Kuponu, to Uczestnik, który zeskanuje kod
kreskowy w tym dniu jako pierwszy po upływie tych godzin otrzymuje nagrodę przypisaną do godziny
wcześniejszej. Przykładowo: komputer ma wprowadzoną nagrodę wraz z godziną 10.00.00 oraz nagrodę wraz z
godziną 10.15.30, to Uczestnik, który jako pierwszy zeskanuje kod kreskowy z Kuponu po upływie ww. godzin
otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do godziny wcześniejszej, tj. nagrodę z godz. 10.00.00. Na
następny w kolejności zeskanowany kod kreskowy, ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do nagrody, która
jest przypisana do godziny późniejszej, tj. nagrody z godz. 10.15.30.
W przypadku, gdy w danym dniu nie zostaną rozdysponowane wszystkie nagrody, wówczas wylosowane godziny
dot. nierozdysponowanych nagród przechodzą według kolejności godzin na kolejny dzień lub odpowiednio na
kolejne dni i stają się pierwszymi w kolejności godzinami, na które będą przyznawane nagrody w następnym dniu –
przed godzinami, które zostały wprowadzone do bazy danych Kiosków na dany dzień. Przykładowo: w dniu 2
listopada 2016 roku nie zostały rozdysponowane 2 nagrody: nagroda z godziny 19.58.00 i nagroda z godziny
20.34.00. W dniu 3 listopada 2016 roku pierwsza nagroda przypada na godz. 9.00.00. Uczestnik, który jako pierwszy
zeskanuje Kod w dniu 3 listopada 2016 roku otrzymuje prawo do pierwszej nierozdysponowanej nagrody z dnia
poprzedniego, czyli nagrody z godziny 19.58.00; na następny w kolejności zeskanowany w dniu 3 listopada 2016
roku Kod, ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do nagrody z dnia 2 listopada 2016 z godz. 20.34.00, zaś na
trzeci w kolejności skanowany w dniu 3 listopada 2016 Kod, ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do
nagrody z dnia 3 listopada 2016 roku z godziny 9.00.00. W wypadku, gdyby na jakiś dzień w Loterii przechodziły
godziny z więcej niż jednego dnia, wówczas o kolejności przyznawania nagród decyduje data – w pierwszej
kolejności będą przyznawane nagrody dotyczące daty najwcześniejszej (według kolejności godzin określonej
powyżej), a następnie odpowiednio nagrody dotyczące daty/dat późniejszych. Nagrody, które nie zostaną
rozdysponowane do dnia 19 listopada 2016 roku do godz. 17:45 zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 7-8 niniejszego
paragrafu pozostają własnością Organizatora.
Kod kreskowy z jednego Kuponu może być zeskanowany wyłącznie jeden raz w Loterii.
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§ 11
Wszyscy Uczestnicy, którzy otrzymali Kupony, mogą wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej w Loterii. W tym
celu, Uczestnik jest zobowiązany prawidłowo wypełnić drugą część Kuponu swoimi danymi osobowymi i wrzucić ją
do urny promocyjnej. Uczestnik może wrzucić nieograniczoną liczbę Kuponów do urny.
Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera: imię, nazwisko, adres pocztowy (adres wraz z miejscowością i kodem
pocztowym) oraz podpis Uczestnika potwierdzający, że Uczestnik jest osobą pełnoletnią i że zapoznał się z
Regulaminem oraz akceptuje jego treść . Dodatkowo Uczestnik może wpisać nr telefonu i adres e-mail
Urna promocyjna wystawiona będzie na terenie Centrum przy Punkcie Obsługi Loterii w okresie od dnia 2 listopada
2016 roku do dnia 19 listopada 2016 roku (z wyłączeniem dnia 11 listopada 2016 roku) w godzinach otwarcia galerii
handlowej Centrum, z tym zastrzeżeniem, iż w dniu 19 listopada 2016 roku urna będzie wystawiona do godz. 17:50.
Nagroda Główna będzie losowana 19 listopada 2016 roku spośród wszystkich Kuponów wrzuconych do urny od
dnia 2 listopada 2016 roku do dnia 19 listopada 2016 roku (z wyłączeniem dnia 11 listopada 2016 roku) do godz.
17:50.
Losowanie Nagrody Głównej odbędzie się na parterze Centrum, na pasażu przy wejściu głównym o godz. 18:00, z
zastrzeżeniem przesunięcia, jednak nie później niż do godz. 19:00. Pod uwagę będą brane również wylosowane
Kupony składające się zarówno z części zawierającej dane Uczestnika oraz z części zawierającej kod kreskowy. Nie
będą natomiast brane pod uwagę w losowaniu części Kuponów zawierające kod kreskowy bez drugiej części
zawierającej dane Uczestnika.
Losowanie zostanie przeprowadzone publicznie. Nagrody będą losowane za pomocą ręcznego wyciągania Kuponów
przez osobę wybraną przez Komisję Nadzoru Loterii. Przebieg losowania będzie nadzorowany przez Komisję
Nadzoru Loterii.
Warunkiem przyznania Nagrody Głównej jest osobista obecność (lub obecność pełnomocnika, dysponującego
pisemnym pełnomocnictwem Uczestnika z podpisem uwierzytelnionym notarialnie) i spełnienie warunków
określonych w pkt 8 c niniejszego paragrafu.
Nagroda Główna będzie losowana w następujący sposób:

a. Po wylosowaniu Kuponu Komisja Nadzoru Loterii dokona jego weryfikacji zgodnie z pkt 2 i 9
niniejszego paragrafu. Losowanie będzie prowadzone do momentu wylosowania prawidłowego
Kuponu.
b. Jeśli Kupon okaże się prawidłowy, to osoba prowadząca losowanie odczyta przez system nagłaśniający
imię i nazwisko oraz miejscowość, które widnieją na Kuponie.
c. Zadaniem Uczestnika, którego dane zostały wyczytane jest zasygnalizowanie swojej obecności w ciągu
2 minut od momentu wyczytania jej danych, przy czym przez „zasygnalizowanie obecności” rozumie
się podniesienie ręki lub okrzyk oraz na dodatkową prośbę osoby prowadzącej ponowne potwierdzenie
obecności poprzez podniesienie ręki lub okrzyk. Uczestnik, który zasygnalizował swoją obecność jest
zobowiązany zgłosić się na scenę, na której odbywa się losowanie w ciągu 5 minut od momentu
zasygnalizowania swojej obecności.
d. Osoba, która zgłosi się na scenę w trybie określonym w ppkt c powyżej jest zobowiązana w ciągu
kolejnych 5 minut od momentu zgłoszenia się na scenę:
 okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, w którym dane (imię i nazwisko) będą tożsame z
danymi podanymi na Kuponie
 okazać opieczętowany pieczątką dowód zakupu promocyjnego spełniający warunki określone
w par. 8 pkt 4 a Regulaminu,
 podpisać oświadczenie, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii, wskazanych w par
8 pkt 5 Regulaminu.
Spełnienie tych warunków jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa do nagrody.
W przypadku zgłoszenia się pełnomocnika, okazane pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7
niniejszego paragrafu musi być podpisane przez Uczestnika, którego dane (imię i nazwisko) są tożsame
z wyczytanymi danymi zawartymi w treści Kuponu oraz spełnić pozostałe warunki Regulaminu.
Pełnomocnik ma obowiązek przedstawić dowód tożsamości ze zdjęciem, w którym dane (imię i
nazwisko), będą tożsame z danymi podanymi w treści pełnomocnictwa oraz dowód/dowody zakupu
promocyjnego spełniające warunki określone w par. 8 pkt 4 a Regulaminu oraz w imieniu wylosowanej
osoby podpisać oświadczenie, że nie należy ona do grona osób wyłączonych z Loterii, wskazanych w
par 8 pkt 5 Regulaminu.
e. Jeżeli:
 osoba nie zasygnalizuje swojej obecności w ciągu 2 minut od momentu wyczytania jej
danych, z zastrzeżeniem, iż osoba ma prawo zgłosić się na scenę w ciągu 2 minut od
momentu wyczytania jej danych bez konieczności sygnalizowania swojej obecności w
sposób określony w ppkt c niniejszego punktu,
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 osoba nie zgłosi się na scenę do osoby prowadzącej losowanie w ciągu 5 minut od
momentu zasygnalizowania swojej obecności, lub
 osoba nie okaże dokumentu tożsamości w ciągu 5 minut od momentu zgłoszenia się
do osoby prowadzącej, lub
 osoba nie okaże opieczętowanego pieczątka oryginału dowodu zakupu promocyjnego
w ciągu 5 minut od momentu zgłoszenia do osoby prowadzącej, lub
 okazany dowód zakupu promocyjnego nie będzie spełniał warunków określonych w
par. 8 pkt 4 a Regulaminu, lub
 okazany dokument tożsamości będzie zawierał inne dane, (imię, nazwisko) inne niż
wskazane na Kuponie, lub
 osoba, która zgłosiła się na scenę dobrowolnie zrezygnuje z wylosowanej nagrody
podpisując pisemną rezygnację z nagrody,
 osoba, która zgłosiła się i okazała dokument tożsamości nie jest osobą, której dane
widnieją na Kuponie, z zastrzeżeniem, iż prawo do nagrody zostanie przyznane, jeśli
w zastępstwie wylosowanej osoby zgłosi się jej pełnomocnik dysponujący pisemnym
pełnomocnictwem tej osoby, z jej podpisem uwierzytelnionym notarialnie,
 osoba nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie należy do grona osób wyłączonych z
Loterii, wskazanych w par 8 pkt 5 Regulaminu. W przypadku zgłoszenia się
pełnomocnika, składa on (w imieniu wylosowanej osoby) podpis oświadczający, że
wylosowany Uczestnik nie należy do ww. grona osób,
wtedy utraci prawo do nagrody, a losowanie zostanie ponowione.
f. Losowanie nagrody będzie prowadzone do momentu wyłonienia Laureata, jednak nie później niż do
godziny zamknięcia galerii handlowej Centrum w dniu losowania, tj. do godz. 21:00.
g. Raz wylosowany Kupon nie bierze udziału w dalszym losowaniu (również w przypadku rezygnacji z
wylosowanej nagrody).
9.

Weryfikacja Kuponów podczas losowania odbędzie się w następujący sposób: za nieprawidłowe zostaną uznane
Kupony nie spełniające wymogów wskazanych w pkt 2 niniejszego paragrafu, niewypełnione danymi osobowymi,
zawierające dane więcej niż jednej osoby, wypełnione w sposób niepełny, nieczytelne, nieoryginalne (kserowane,
przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką), przekształcane (np. przyklejane na pocztówki lub inne
materiały). Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania którejkolwiek z nagród Uczestnikowi Loterii.
§ 12

1.

Wyniki losowania Nagrody Głównej zostaną ogłoszone podczas losowania przez system nagłaśniający dźwięk.

2.

Wyniki Loterii w postaci podania liczby wydanych Nagród Natychmiastowych w Loterii udostępnione będą do
wglądu w siedzibie Organizatora (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na
stronie:, www.galeriagalena.pl najpóźniej od dnia 25 listopada 2016 roku do dnia 9 grudnia 2016 roku.

3.

Imię i pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość zamieszkania Laureata losowania Nagrody Głównej znajdujące
się na Kuponie zostanie podane do publicznej wiadomości najpóźniej w terminie od dnia 21 listopada 2016 roku do
dnia
9
grudnia
2016
roku
na
stronie
internetowej
www.galeriagalena.pl,
https://www.facebook.com/galeriagalenajaworzno/ .
§ 13

1.

2.

Nagrody Natychmiastowe będą do odbioru w Punkcie Obsługi Loterii w okresie od dnia 2 listopada 2016 roku do
dnia 19 listopada 2016 roku (z wyłączeniem dnia 11 listopada 2016 roku) w godzinach otwarcia galerii handlowej
Centrum, z zastrzeżeniem, że w dniu 19 listopada 2016 roku Nagrody Natychmiastowe będą wydawane do godz.
17:45. Nagrody Natychmiastowe będą wydawane wyłącznie za: zwrotem pierwszej części Kuponu wygrywającego
zawierającej kod kreskowy, pisemnym potwierdzeniem odbioru nagrody oraz pisemnym potwierdzeniem, że osoba
odbierająca Nagrodę Natychmiastową nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w par 8 pkt 5
Regulaminu. Pierwsza część Kuponu zostanie zweryfikowana pod kątem spełnienia warunków określonych w pkt 2
niniejszego paragrafu.
Weryfikacja części Kuponów zawierających kod kreskowy podczas wydawania Nagród Natychmiastowych
odbędzie się w następujący sposób: za nieprawidłowe zostaną uznane części Kuponów z kodem kreskowym
nieoryginalne (kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką), przekształcane (np. przyklejane
na pocztówki lub inne materiały). Takie części Kuponów z kodem kreskowym nie stanowią podstawy przyznania
Nagrody Natychmiastowej Loterii.
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3.
4.

Termin wydania Nagrody Głównej upływa dnia 9 grudnia 2016 roku. Nagroda Główna zostanie wydana w Galerii
Galena w Jaworznie
Nierozdysponowane lub nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
§ 14

1.

2.

3.
4.

Organizator zapewni Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii. Regulamin będzie
dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w Punkcie Obsługi Loterii w czasie jego funkcjonowania oraz w biurze
Dyrekcji Centrum, w siedzibie Organizatora (w godzinach ich otwarcia) oraz na stronie www.galeriagalena.pl oraz
www.playprint.pl - w trakcie trwania Loterii.
Organizator powoła Komisję Nadzoru Loterii, której członkowie są odpowiedzialni za realizację wyznaczonych
przez Organizatora czynności związanych z przebiegiem Loterii. Organizator Loterii wyda regulamin działania
Komisji Nadzoru Loterii. Osoby będące w składzie Komisji Nadzoru Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad
Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem i przeprowadzeniem
Loterii.
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba zobowiązana jest
posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
Członkowie Komisji Nadzoru Loterii oraz osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie, a w szczególności
hostessy, osoby wydające Kupony lub nagrody, nie są zobowiązane do posiadania świadectw zawodowych.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 15

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 19 grudnia 2016 roku. O zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub
kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem
poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Ja i Loteria
urodzinowa”.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i
nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak
również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do
dnia 19 stycznia 2017 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego uczestnika o wyniku
reklamacji).
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1.
2.
3.
4.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.
Materiały promocyjne w tym Kupon opatrzone mogą być innym hasłem promocyjnym niż nazwa Loterii.
Liczba Kuponów jest ograniczona:30 000 szt. Organizator zastrzega sobie prawo do dodruku Kuponów w przypadku
ich wyczerpania w trakcie trwania Loterii.
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