REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!”
Postanowienia ogólne:
1. Nazwa loterii – Loteria prowadzona jest pod nazwą „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!”.
2. Nazwa Organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 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, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – Loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Zasięg loterii – Loteria odbywa się na terenie całej Polski w sieci kin CINEMA CITY.
5. Czas trwania loterii – Loteria zaczyna się 22 czerwca 2022 r., a kończy się 12 października
2022 r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród,
termin składania i rozpatrywania reklamacji.
6. Definicje:
6.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.
6.2 Sprzedaż Promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się 22 czerwca 2022 r.,
a zakończy 31 lipca 2022 r. lub z chwilą wyczerpania nagród natychmiastowych w loterii,
których liczba wynosi łącznie 500.531 szt. (słownie: pięćset tysięcy pięćset trzydzieści
jeden sztuk), w każdym wypadku nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2022 r., z tym
zastrzeżeniem, że zarówno zakup promocyjny, jak i seans, którego ten zakup dotyczy, musi
odbyć się w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
6.3 Kino CINEMA CITY – dowolne kino sieci CINEMA CITY na terenie Polski. Lista kin
stanowi załącznik nr 1 do regulaminu loterii. W niniejszym regulaminie kino CINEMA CITY
zwane jest dalej „kinem” lub „kinem Cinema City”.
6.4 Zakup Promocyjny – każdy zakup minimum jednego biletu na wybrany seans
filmowy lub wydarzenie specjalne, z tym zastrzeżeniem, że zarówno zakup promocyjny,
jak i seans filmowy lub wydarzenie specjalne, którego ten zakup dotyczy, musi odbyć
się w okresie trwania sprzedaży promocyjnej. Lista seansów filmowych i wydarzeń
specjalnych znajduje się na stronie internetowej loterii. Zakup promocyjny musi być dokonany:
− w kasie dowolnego kina lub;
− w biletomacie na terenie dowolnego kina lub;
− przez internet za pośrednictwem strony www.cinema-city.pl lub;
− przez aktualną aplikację mobilną Cinema City
i musi być opłacony gotówką, kartą płatniczą, przelewem, voucherem płatnym, kartą
podarunkową lub inną formą płatności akceptowaną w kinach sieci Cinema City, zgodnie ze
standardowym cennikiem kin Cinema City, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej.
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Z promocji wyłączone są:
− bilety nabyte przez wykorzystanie bezpłatnego vouchera Cinema City;
− bilety bezpłatne, np.: konkursowe, prasowe, awaryjne, charytatywne, pracownicze oraz
wszystkie pozostałe o wartości zero złotych.
Zakup promocyjny musi być dokonany przez uczestnika na własną rzecz i na własny
rachunek, tj. uczestnik musi faktycznie zapłacić za zakup promocyjny.
Uczestnik, który dokonał zwrotu biletu, nie ma prawa do nagrody, nawet jeśli w międzyczasie
jego zgłoszenie zostało wylosowane.
6.5 Kod Promocyjny – jest to indywidualny, unikatowy numer umieszczony na bilecie.
Bilet wraz z kodem promocyjnym jest dowodem udziału w grze i jest wydawany automatycznie
w chwili dokonania zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej.
Jeden kod promocyjny uprawnia do wysłania jednego zgłoszenia do loterii.
6.6 Strona internetowa loterii – przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod
adresem www.WygrywaKazdyKinoman.pl służąca do dokonywania zgłoszeń do loterii.
6.7 Aplikacja mobilna loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!”– przygotowana do potrzeb
loterii aplikacja mobilna „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” służąca do dokonywania zgłoszeń
do loterii. Aplikacja przeznaczona jest do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem
operacyjnym Android lub iOS. Zarządzającym, administrującym aplikacją oraz świadczącym
usługi za pośrednictwem aplikacji jest Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa (spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055). Uczestnik korzystając
z ww. aplikacji, na potrzeby niniejszej loterii, musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu
mobilnym aktualną wersje powyższej aplikacji. Organizator nie odpowiada za brak możliwości
pobrania aplikacji lub aktualizacji aplikacji przez uczestnika na jego urządzenie mobilne
z uwagi na niespełnienie wymogów technicznych przez urządzenie mobilne, w tym
nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za nieprawidłowe wyświetlanie się treści
dot. loterii w aplikacji z uwagi na niezaktualizowanie przez uczestnika aplikacji. Uczestnik
może otrzymywać w aplikacji informacje dot. loterii.
6.8 Aplikacja mobilna Cinema City – aplikacja mobilna pod nazwą Cinema City,
przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android
lub iOS. Za pośrednictwem ww. aplikacji świadczone są usługi przez Cinema City Poland Sp.
z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa (spółka wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055). Informacje na
temat aplikacji mobilnej Cinema City znajdują się w Regulaminie Świadczenie Usług Drogą
Elektroniczną. Powyższy Regulamin dostępnym jest na stronie internetowej pod adresem
https://cinema-city.pl/regulacje-footer. Uczestnik korzystając z aplikacji Cinema City, na
potrzeby niniejszej loterii w celu dokonania zakupu promocyjnego, musi posiadać
zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aktualną wersje aplikacji Cinema City. Organizator
nie odpowiada za brak możliwości pobrania aplikacji lub aktualizacji aplikacji przez uczestnika
na jego urządzenie mobilne z uwagi na niespełnienie wymogów technicznych przez
urządzenie mobilne, w tym nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za
nieprawidłowe wyświetlanie się treści dot. loterii w aplikacji z uwagi na niezaktualizowanie
przez uczestnika aplikacji. Uczestnik może otrzymywać w aplikacji informacje dot. loterii.
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6.9 Laureat – osoba, która w sposób prawidłowy i zgodny z regulaminem dokonała zgłoszenia
udziału w loterii, a jej bilet z kodem promocyjnym uprawnia do odebrania jednej z nagród
przewidzianych w loterii na zasadach określonych w regulaminie.
7. Uczestnicy loterii:
7.1 W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące
warunki:
− jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, albo:
− ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna
prawnego na wzięcie udziału w loterii oraz przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny
nadzoruje udział małoletniego w loterii. Organizator może zażądać od uczestnika, który nie
ukończył 18 roku życia, pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego
na jego udział w loterii promocyjnej,
− jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,
− zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem
obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowią podstawę do
wykluczenia takiego uczestnika z loterii z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia
regulaminu działania uczestnika.
7.2 W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie
umów cywilnoprawnych przy organizacji loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” ze SMOLAR
Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź, Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR
Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
CINEMA CITY Poland z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, ALL
JOB POLAND CC Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa,
ani osoby związane z jakąkolwiek firmą, która była w jakikolwiek sposób zaangażowana
w przygotowanie loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” oraz osoby bliskie ww. pracowników
i współpracowników ww. firm. Przez „osoby bliskie” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
8. Zasady loterii:
8.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt 7.1 i pkt 7.2 regulaminu, która zechce
wziąć udział w loterii musi osobiście:
a) dokonać zakupu promocyjnego (w okresie sprzedaży promocyjnej),
b) dokonać płatności za zakup promocyjny,
c) odebrać kupiony bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny,
d) zachować oryginalny bilet, na którym wydrukowany jest kod promocyjny do końca
trwania loterii. Organizator ma prawo zażądać od uczestnika zgodnie postanowieniami
regulaminu okazania / przekazania tylu biletów z kodem promocyjnym, ilu zgłoszeń
dokonał uczestnik do loterii – pod rygorem utraty prawa do nagrody w loterii, usunięcia
wszystkich jego zgłoszeń w loterii zarówno przyszłych jak i dotychczasowych lub
pozbawienia go prawa do udziału w loterii,
e) w okresie trwania sprzedaży promocyjnej (tj. w terminie wskazanym w pkt 6.2
regulaminu) zgłosić swój udział w loterii poprzez stronę internetową loterii
www.WygrywaKazdyKinoman.pl lub aplikację mobilną loterii „WYGRYWA KAŻDY
KINOMAN!”.
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8.2. W celu prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii poprzez stronę internetową loterii lub
aplikację mobilną loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” uczestnik powinien:
a) wejść na stronę internetową loterii www.WygrywaKazdyKinoman.pl lub pobrać
i zainstalować bezpłatną aplikację mobilną loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!”,
b) wprowadzić we wskazanym miejscu na stronie internetowej loterii lub w aplikacji mobilnej
loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” widoczny na bilecie unikatowy kod promocyjny
(uczestnik otrzymuje natychmiast wynik gry zgodnie z zasadami niniejszej loterii),
c) zarejestrować się, aby odebrać wygraną, tzn. podać następujące zgodne z prawdą
i dokumentem potwierdzającym tożsamość dane uczestnika/laureata (dane
i oświadczenia obligatoryjne):
− adres e-mail uczestnika,
− numer telefonu komórkowego uczestnika,
− imię i nazwisko uczestnika,
− zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym oświadczenia:




„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” wraz
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”
„Oświadczam, że jestem pełnoletni i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”,
albo
„Oświadczam, że mam ukończone 13 lat i przystępuję do loterii promocyjnej „WYGRYWA
KAŻDY KINOMAN!” za zgodą i wiedzą przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego
i pod jego nadzorem.”.

Opcjonalnie uczestnik może wyrazić także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
w celach innych niż organizacja loterii, poprzez złożenie odrębnego/odrębnych oświadczeń
(złożenie/niezłożenie poniższych oświadczeń nie ma wpływu na udział w loterii):


„Chcę otrzymywać od Cinema City Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Fosa
37, 02-768 Warszawa) drogą elektroniczną (na podany przeze mnie adres e-mail)
informacje o ofertach promocyjnych oraz wydarzeniach specjalnych organizowanych
przez Cinema City. Powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”.

8.3 Jeden uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii zgodnie z zasadą, że
wielokrotność zakupu promocyjnego uprawnia do odbioru odpowiedniej liczby kodów
promocyjnych i dokonania odpowiedniej liczby zgłoszeń do loterii z tym zastrzeżeniem, że
jeden uczestnik może dokonać maksymalnie 10 zgłoszeń do loterii i otrzymać prawo do
maksymalnie 10 nagród natychmiastowych oraz może maksymalnie otrzymać prawo do jednej
nagrody z puli niewydanych nagród jeśli pula taka powstanie.
Poprzez zgłoszenie do loterii, w szczególności dotyczy to uczestników korzystających z karty
Unlimited, rozumie się wprowadzanie unikatowego kodu z biletu i sprawdzenie wyniku gry,
tj. sprawdzenie jaka nagroda została wylosowana. Każde sprawdzenie wyniku gry czyli
pozyskanie przez uczestnika informacji jaką nagrodę wylosował traktowane jest jako
zgłoszenie do loterii. Nie jest istotne czy uczestnik anuluje bilet, nie przyjdzie do kina, nie
wprowadzi finalnie swoich danych celem odbioru nagrody. Uczestnik może dokonać
maksymalnie 10 takich zgłoszeń, które odpowiadają 10 wygranym nagrodom, w trakcie
przyjmowania zgłoszeń do loterii.
Przez jednego uczestnika organizator rozumie uczestnika, który w zgłoszeniu/ach posługuje
się tym samym imieniem i nazwiskiem i/lub tym samym adresem e-mail i/lub tym samym nr
telefonu komórkowego i/lub dokonuje zakupów przy użyciu tej samej karty Unlimited.
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8.4 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki
określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone
w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym
celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania
dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego
uczestnictwa w loterii, w tym wszystkich biletów z kodami promocyjnymi zgłoszonych przez
uczestnika w loterii. Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy wskazany
przez uczestnika w zgłoszeniu. Uczestnicy mogą zostać zobowiązani przez organizatora do
przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby organizatora lub na
adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości
kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego
zgłoszenia / podejrzanych zgłoszeń uczestnika do loterii. Każdy uczestnik loterii zobowiązany
jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do
skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości
śmieci”/ „spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji – niespełnienia warunków
wynikających z niniejszego regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań organizatora, w
terminie wyznaczonym przez organizatora (nie dłuższym niż 5 dni od daty wysłania żądania
przez organizatora) – lub próby naruszenia przez uczestnika regulaminu lub przepisów
powszechnie obowiązujących, organizator może (po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego) wykluczyć danego uczestnika z loterii, w tym usunąć wszystkie jego
zgłoszenia do loterii, pozbawić go praw do wszystkich nagród w loterii. W takim przypadku
nagrody pozostają w dyspozycji organizatora. W przypadku stwierdzenia nieuczciwej
ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu
na wynik loterii lub przyznanie prawa do nagrody w loterii, organizator może zgłosić ww.
praktykę do odpowiednich organów ścigania.
8.5 W razie utraty lub zniszczenia biletu wraz z kodem promocyjnym, stwierdzającym udział
w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
8.6 Każde prawidłowe zgłoszenie bierze udział w grze o nagrody natychmiastowe, a także w
ewentualnym losowaniu nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych w loterii,
wskazanych w pkt od 9.1 do 9.4 regulaminu, jeżeli taka pula powstanie.
Pula niewydanych nagród natychmiastowych powstanie w sytuacji, gdy w okresie
od 22 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. nie będzie odpowiedniej liczby zgłoszeń, co
spowoduje, że nie będzie można wyłonić laureata nagrody natychmiastowej głównej lub
laureatów nagród natychmiastowych I-go lub II-go lub III-go stopnia (tj. nagród wskazanych
w pkt od 9.1 do 9.4 regulaminu).
Pula niewydanych nagród natychmiastowych może powstać tylko i wyłącznie z niewydanych
nagród:
- natychmiastowej nagrody głównej, o której mowa w pkt 9.1 regulaminu,
- natychmiastowych nagród I-go stopnia, o których mowa w pkt 9.2 regulaminu,
- natychmiastowych nagród II-go stopnia, o których mowa w pkt 9.3 regulaminu,
- natychmiastowych nagród III-go stopnia, o których mowa w pkt 9.4 regulaminu.

Gra o nagrody natychmiastowe:
8.7 Gra o nagrody natychmiastowe odbywa się na bieżąco w okresie
od 22 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r. lub do wyczerpania puli nagród
natychmiastowych, która wynosi 500.531 szt. (słownie: pięćset tysięcy pięćset trzydzieści
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jeden sztuk) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze (tj. upływ ww.
terminu czy wyczerpanie się puli nagród).
8.8 Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii (w okresie wskazanym w pkt 8.7
regulaminu) uczestnik natychmiast otrzymuje wynik gry o nagrody natychmiastowe, które są
z góry przypisane do danego zgłoszenia w kolejności porządkowej dokonywanych zgłoszeń,
zgodnie zasadami określonymi w załączniku nr 2 do regulaminu. Treść załącznika nr 2 do
regulaminu jest niejawna i nie będzie upubliczniona. Zgłoszenia uczestników wpływają do
bazy zgłoszeń i są w niej rejestrowane według kryterium czasu wpłynięcia do bazy zgłoszeń.
8.9 Każde prawidłowe zgłoszenie do loterii, które wpłynie do bazy zgłoszeń do loterii
w kolejności od nr porządkowego 1 (słownie: jeden) do nr porządkowego 500.531 szt.
(słownie: pięćset tysięcy pięćset trzydzieści jeden sztuk) zostanie automatycznie nagrodzone
z góry przypisaną do danego numeru porządkowego zgłoszenia nagrodą natychmiastową.
8.10 Losowość gry polega na tym, że uczestnik zgłasza się i jego prawidłowe zgłoszenie jest
zapisywane w bazie zgłoszeń zgodnie z kryterium czasu w jakim to prawidłowe zgłoszenie
wpłynęło. Uczestnik otrzymuje nagrodę, która jest z góry przypisana do tego nr porządkowego
zgłoszenia, zgodnie z listą nagród i numerami porządkowymi zgłoszeń (załącznik nr 2 do
regulaminu - treść załącznika nr 2 do regulaminu jest niejawna i nie będzie upubliczniona.).
Wynik gry zależy od przypadku.
Gra o nagrody z puli niewydanych nagród natychmiastowych:
8.11 W losowaniu laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych biorą udział
wszystkie prawidłowe zgłoszenia uczestników loterii dokonane w okresie od 22 czerwca
2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. lub z chwilą dokonania ostatniego zgłoszenia
nagrodzonego nagrodą natychmiastową, tj. z chwilą wyczerpania nagród
natychmiastowych w loterii, których liczba wynosi 500.531 szt. (słownie: pięćset tysięcy
pięćset trzydzieści jeden sztuk), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako
pierwsze, w każdym wypadku nie później jednak niż do 31 lipca 2022 r., z wyłączeniem
zgłoszeń, które w grze o nagrody natychmiastowe dały uczestnikom prawa do nagród
opisanych w pkt od 9.1 do 9.4 regulaminu.
8.12 Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych odbędzie się
3 sierpnia 2022 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od
10:00 do 14:00. W przypadku podejrzenia przez organizatora naruszenia przez uczestników
loterii postanowień regulaminu, ww. losowanie może poprzedzić procedura weryfikacji
prawidłowości dokonanych zgłoszeń.
8.13 Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych w loterii
będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie
losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem
loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób. Każde prawidłowe zgłoszenie opisane w pkt 8.11
regulaminu będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy zgodny z kolejnością
porządkową w jakiej wpłynęło do bazy zgłoszeń (nadawany według kryterium czasu
otrzymywanych zgłoszeń). Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy
jego zgłoszenia. Losowanie laureatów nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod
nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
8.13.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier
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losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających
i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną
uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot
posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez
właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
8.13.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
8.14 Losowanie z puli niewydanych nagród natychmiastowych, jeżeli taka pula powstanie,
przebiegać będzie w kolejności, w której są one wymienione w pkt 8.6 regulaminu,
tj. począwszy od nagród najbardziej wartościowych do nagród najmniej wartościowych. Na
przykład, zakładając że w puli niewydanych nagród natychmiastowych pozostanie po jednej
sztuce nagród: natychmiastowa główna, natychmiastowa I-go stopnia, natychmiastowa II-go
stopnia, natychmiastowa III-go stopnia, wówczas losowanie będzie przebiegać w następujący
sposób:
− jako pierwszy losowany będzie laureat nagrody natychmiastowej głównej, o której mowa
w pkt 9.1 regulaminu,
− jako druga losowany będzie laureat nagrody natychmiastowej I-go stopnia, o której mowa
w pkt 9.2 regulaminu,
− jako trzeci losowany będzie laureat nagrody natychmiastowej II-go stopnia, o której mowa
w pkt 9.3 regulaminu,
− jako czwarty losowany będzie laureat nagrody natychmiastowej III-go stopnia, o której
mowa w pkt 9.4 regulaminu.

9. Nagrody natychmiastowe:
9.1 Nagrodą natychmiastową główną w loterii jest samochód osobowy marki Skoda
Karoq o wartości (ustalonej na dzień 20 maja 2022 r.) 139.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści
dziewięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis ww. nagrody znajduje się w
załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody natychmiastowej głównej organizator
przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 15.444,44 zł (słownie: piętnaście tysięcy
czterysta czterdzieści cztery złote 44/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody
natychmiastowej głównej wynosi 154.444,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące
czterysta czterdzieści cztery złote 44/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w
kwocie 15.444,44 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 44/100)
zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w
wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do
właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Łączna liczba nagród natychmiastowych głównych w loterii wynosi 1 (słownie: jedna) sztuka.
Łączna wartość nagrody natychmiastowej głównej w loterii wynosi 154.444,44 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 44/100) brutto.
9.2 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest hulajnoga Xiaomi o wartości
(ustalonej na dzień 20 maja 2022 r.) 2.289,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt
dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody organizator przygotował nagrodę
pieniężną w wysokości 254,33 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote 33/100). Łączna
całkowita jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej I-go stopnia wynosi 2.543,33 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 33/100) brutto, przy czym część pieniężna
nagrody w kwocie 254,33 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote 33/100) zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10%
wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu
skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
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Łączna liczba nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 10 (słownie: dziesięć)
sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 25.433,30 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote 30/100) brutto.
9.3 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest Karta Unlimited Cinema City
o wartości (ustalonej na dzień 20 maja 2022 r.) 456,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć
złotych 00/100) brutto. Karta Unlimited jest to roczny abonament do kina Cinema City, ważny
w całej Polsce w sieci kin Cinema City (filmy bez limitu). Uczestnik, który wygra kartę Unlimited
musi dokonać jej rejestracji do dnia 31.08.2022 r.
Łączna liczba nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 20 (słownie:
dwadzieścia) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 9.120,00 zł (słownie:
dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100) brutto.
9.4 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii jest voucher do Parku Rozrywki
Suntago o wartości (ustalonej na dzień 20 maja 2022 r.) 164,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt
cztery złote 00/100) brutto. Voucher ważny do dnia 31.12.2022 r. Szczegółowy opis ww.
nagrody znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu.
Łączna liczba nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 500 (słownie: pięćset)
sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 82.000,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) brutto.
9.5 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest bilet do kina o wartości (ustalonej
na dzień 20 maja 2022 r.) 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) brutto. Oferta dotyczy
jedynie biletów normalnych na filmy 2D z wyłączeniem seansów odbywających się w kinach
IMAX (BNP PARIBAS IMAX), 4DX (VERVA 4DX), ScreenX oraz salach VIP i pokazów
specjalnych. Bilet ważny jest do 31.08.2022 r. (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą,
w której odbywa się seans).
Łączna liczba nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 20.000 (słownie:
dwadzieścia tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 200.000,00 zł
(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto.
9.6 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii jest rabat w wysokości 50% na
jednorazowy zakup 2 (słownie: dwóch) normalnych biletów. Nagroda dotyczy tylko
i wyłącznie biletów kupowanych na ten sam seans filmowy. Rabat dotyczy jedynie biletów
zakupionych w cenie biletu normalnego na film 2D zgodnie ze standardowym cennikiem kin
Cinema City w okresie trwania sprzedaży, z wyłączeniem promocji Tania Środa oraz seansów
odbywających się w kinach IMAX (BNP PARIBAS IMAX), 4DX (VERVA 4DX), ScreenX oraz
salach VIP i pokazów specjalnych. Bilety muszą być opłacone gotówką, kartą płatniczą lub
kartą podarunkową Cinema City (żadna inna forma płatności nie jest możliwa). Rabat ważny
jest do 31.08.2022 r. (z zastrzeżeniem, iż powyższa data jest datą, w której odbędzie się
seans). Jednostkowa wartość (ustalona na dzień 20 maja 2022 r.) nagrody V-go stopnia
wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) brutto.
Łączna liczba nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 275.000 (słownie:
dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 2.750.000,00 zł
(słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.
9.7 Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii jest darmowy mały popcorn toffee.
Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień 20 maja 2022 r.) wynosi 2,99 zł
(słownie: dwa złote 99/100) brutto.
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Łączna liczba nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 5.000 (słownie: pięć
tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 14.950,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
Data ważności ww. nagrody to 31.08.2022 r.
9.8 Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii jest darmowy mały popcorn (2,3 l).
Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień 20 maja 2022 r.) wynosi 2,69 zł
(słownie: dwa złote 69/100) brutto.
Łączna liczba nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 30.000 (słownie:
trzydzieści tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 80.700,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) brutto.
Data ważności ww. nagrody to 31.08.2022 r.
9.9 Nagrodą natychmiastową VIII-go stopnia w loterii jest darmowy malutki popcorn (1,5
l).
Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień 20 maja 2022 r.) wynosi 1,18 zł
(słownie: jeden złoty 18/100) brutto.
Łączna liczba nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 30.000 (słownie:
trzydzieści tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 35.400,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) brutto.
Data ważności ww. nagrody to 31.08.2022 r.
9.10 Nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii jest darmowy średni napój ICEE.
W przypadku, gdy w wybranym przez laureata kinie sieci Cinema City ww. napój jest
niedostępny laureat nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii jest dowolny dostępny
średni napój z dystrybutora. Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień 20 maja
2022 r.) wynosi 8,91 zł (słownie: osiem złotych 91/100) brutto.
Łączna liczba nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 4.000 (słownie: cztery
tysiące) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 35.640,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100) brutto.
Data ważności ww. nagrody to 31.08.2022 r.
9.11 Nagrodą natychmiastową X-go stopnia w loterii jest darmowy średni napój z
dystrybutora.
Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień 20 maja 2022 r.) wynosi 5,99 zł
(słownie: pięć złotych 99/100) brutto.
Łączna liczba nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 16.000 (słownie:
szesnaście tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 95.840,00 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) brutto.
Data ważności nagrody to 31.08.2022 r.
9.12 Nagrodą natychmiastową XI-go stopnia w loterii jest prawo do zakupu średniej
oferty specjalnej nachos za 10,00 zł.
Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień 20 maja 2022 r.) wynosi 4,60 zł
(słownie: cztery złote 60/100). Łączna liczba nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii
wynosi 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 92.000,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) brutto.
Data ważności nagrody to 31.08.2022 r.
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9.13 Nagrodą natychmiastową XII-go stopnia w loterii jest prawo do zakupu średniej
oferty specjalnej popcorn za 10,00 zł.
Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień 20 maja 2022 r.) wynosi 4,04 zł
(słownie: cztery złote 04/100) brutto. Łączna liczba nagród natychmiastowych XII-go stopnia
w loterii wynosi 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych XII-go stopnia w loterii wynosi 80.800,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto.
Data ważności nagrody to 31.08.2022 r.
9.14 Nagrodą natychmiastową XIII-go stopnia w loterii są darmowe średnie nachos przy
zakupie średnich nachos.
Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień 20 maja 2022 r.) wynosi 4,60 zł
(słownie: cztery złote 60/100) brutto. Łączna liczba nagród natychmiastowych XIII-go stopnia
w loterii wynosi 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych XIII-go stopnia w loterii wynosi 92.000,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) brutto.
Data ważności nagrody to 31.08.2022 r.
9.15 Nagrodą natychmiastową XIV-go stopnia w loterii jest darmowy średni popcorn
przy zakupie średniego popcornu. Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień
20 maja 2022 r.) wynosi 4,04 zł (słownie: cztery złote 04/100).
Łączna liczba nagród natychmiastowych XIV-go stopnia w loterii wynosi 30.000 (słownie:
trzydzieści tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych XIV-go stopnia w loterii wynosi 121.200,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) brutto.
Data ważności nagrody to 31.08.2022 r.
9.16 Nagrodą natychmiastową XV-go stopnia w loterii jest prawo do zakupu dużego
popcornu w cenie małego popcornu. Jednostkowa wartość ww. nagrody (ustalona na dzień
20 maja 2022 r.)wynosi 2,69 zł (słownie: dwa złote 69/100) brutto.
Łączna liczba nagród natychmiastowych XV-go stopnia w loterii wynosi 30.000 (słownie:
trzydzieści tysięcy) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych XV-go stopnia w loterii wynosi 80.700,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset złotych 00/100) brutto.
Data ważności nagrody to 31.08.2022 r.
9.17 Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych wynosi 500.531 szt. (słownie:
pięćset tysięcy pięćset trzydzieści jeden sztuk), natomiast ich łączna wartość wynosi
3.950.227,74 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia
siedem złotych 74/100).
9.18 Nagrody w loterii nie sumują się, nie kumulują i nie łączą z żadnymi innymi promocjami.
Dotyczy to zarówno nagród w ramach przedmiotowej loterii, jak i w innych ewentualnych
akcjach promocyjnych organizowanych w tym samym czasie w kinach sieci Cinema City oraz
z innymi partnerami ww. kin. Każda nagroda jest jednostkowa, indywidualna i jest wydawana
oraz realizowana odrębnie. Nie można łączyć różnych nagród w jednym zakupie przy ich
realizacji.
9.19 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody,
(w tym np. koloru auta) ani prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie
podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
9.20 Nagrody niewydane w loterii, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
pozostają w dyspozycji organizatora.
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10. Miejsce i termin informowania o wygranych:
10.1 Laureaci wszystkich nagród natychmiastowych są informowani o uzyskanej wygranej
natychmiast po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlenie
komunikatu o uzyskanej wygranej na stronie internetowej loterii lub w aplikacji mobilnej loterii
„WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” oraz dodatkowo poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez
organizatora do laureata na wskazany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
Organizator w treści wiadomości e-mail poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez
laureata ww. nagrody niezbędnych danych i oświadczeń laureata. Każdy uczestnik loterii
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii
nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako
„spam”.
10.2 Laureat nagrody natychmiastowej głównej, o której mowa w pkt 9.1 regulaminu
zostanie dodatkowo powiadomiony o wygranej najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od
uzyskania wygranej (poza powiadomieniem, o którym mowa w pkt 10.1 regulaminu) za
pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, a także dodatkowo telefonicznie na numer
telefonu komórkowego podany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do loterii.
Organizator w treści wiadomości e-mail lub SMS oraz podczas rozmowy telefonicznej
poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata ww. nagrody niezbędnych
danych i oświadczeń laureata, zgodnie z pkt 11.5 i pkt 11.6 regulaminu, które umożliwią
przekazanie mu nagrody. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego
sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej
uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „spam”.
10.3 Laureaci nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych
zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie do 5 sierpnia 2022 r. za
pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS, a także w przypadku laureata nagrody
natychmiastowej głównej (jeśli taka nagroda będzie w puli niewydanych nagród) dodatkowo
telefonicznie na numer telefonu komórkowego podany przez laureata w formularzu
zgłoszeniowym do loterii. Organizator w treści wiadomości e-mail lub SMS oraz – w przypadku
laureata nagrody natychmiastowej głównej – dodatkowo podczas rozmowy telefonicznej
poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata niezbędnych danych
i oświadczeń laureata, zgodnie z pkt 11.9 i pkt 11.10 regulaminu, które umożliwią przekazanie
nagrody.
10.4 Uczestnik zgłaszający się do loterii i biorąc w niej udział musi posiadać urządzenie
z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft
Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za
działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za
indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta
uczestnik.
10.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
− za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np.
za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, legalność oprogramowania, z
którego korzysta uczestnik czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii
„wiadomości–śmieci”/”spam” w skrzynce programu pocztowego uczestnika, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail
od organizatora, o której mowa w pkt 10.1 lub pkt 10.2 lub pkt 10.3 regulaminu,
− szybkości i jakości łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta (np. przerwania
transmisji danych), które mogę mieć wpływa na działanie strony internetowej loterii lub
działania aplikacji mobilnej loterii, w tym np. na animacje z informacją o nagrodzie, którą
uczestnik wygrał,
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z powodu podania przez niego błędnego adresu e-mail lub numeru telefonu, zmiany adresu
e-mail lub numeru telefonu w czasie trwania loterii lub w sytuacji, kiedy telefon uczestnika
jest wyłączony, w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody
natychmiastowej głównej - niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co
najmniej pięciu prób kontaktu, podejmowanych przez organizatora w co najmniej dwóch
różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator podejmie, co najmniej pięć prób
kontaktu telefonicznego, w dwóch różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej
godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia
telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego
„zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma
wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych,
próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń,
o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę
powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia,
za działanie siły wyższej.

11. Wydanie nagród:

Wydanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt. 9.3 i w pkt od 9.5 do 9.16
regulaminu
11.1 Warunkiem wydania nagród natychmiastowych opisanych w pkt 9.3 (nagrody
natychmiastowe II-go stopnia) i w pkt od 9.5 do 9.16 regulaminu (nagrody natychmiastowe od
IV-go do XV-go stopnia), wygranych w loterii w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022
r, jest okazanie przez laureata w dowolnie wybranym kinie, informacji o wygranej, otrzymanej
pod wskazany przez niego w zgłoszeniu do loterii adres e–mail wraz z oryginałem biletu
zawierającym kod promocyjny podany w zwycięskim zgłoszeniu. Treść wiadomości e–mail z
informacją o wygranej nagrodzie, można okazać w formie papierowej (wydruk) lub na
urządzeniu mobilnym wraz z oryginalnym biletem zawierającym kod promocyjny zgodny z tym
podanym w zgłoszeniu i otrzymaną informacją o wygranej, z tym jednakże zastrzeżeniem, iż
każdą nagrodę można wykorzystać tylko jeden raz. Unikatowy numer porządkowy swojej
nagrody należy zachować w tajemnicy, tak aby nie został użyty przez osoby do tego
nieupoważnione. Organizator nie odpowiada za sytuacje, w których numery nagród zostały
udostępnione osobom trzecim.
11.2 Nagrody natychmiastowe opisane w pkt 9.3 (nagrody natychmiastowe II-go stopnia) i w
pkt od 9.5 do 9.16 (nagrody natychmiastowe od IV-go do XV-go stopnia) regulaminu będą
wydawane na bieżąco w okresie od 22 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w kinach
(odpowiednio w kasach, barach lub kawiarniach kin). Powyższe nagrody natychmiastowe
nieodebrane z winy lub przyczyny leżącej po stronie laureata do 31 sierpnia 2022 r. pozostają
w dyspozycji organizatora.

Wydanie nagród natychmiastowych, o których mowa w pkt 9.4 regulaminu
11.3 Warunkiem wydania każdej nagrody natychmiastowej wskazanej w pkt 9.4 regulaminu
(tj. nagrody natychmiastowe III-go stopnia), wygranej w loterii w okresie od 22 czerwca 2022
r. do 31 lipca 2022 r., jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez laureatów formularza dla
laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl, w terminie: nie wcześniej niż 3 dni od daty otrzymania informacji
o wygranej i nie później niż do 8 sierpnia 2022 r. Laureaci ww. nagród zobowiązani będą
podać w tym formularzu następujące dane i złożyć oświadczenia:
− kod promocyjny z biletu podany w narodzonym zgłoszeniu do loterii
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numer telefonu podany w nagrodzonym zgłoszeniu do loterii,
adres e-mail podany w nagrodzonym zgłoszeniu do loterii,
imię i nazwisko laureata,
pełen adres zamieszkania laureata,
zamieszczenie/załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału biletu z kodem
promocyjnym zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu
nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany w formacie PNG lub JPG lub
JPEG),
zaznaczenie oświadczeń laureata o następującej treści:
„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” wraz z
zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i
akceptuję jego wszystkie postanowienia.”
„Oświadczam, że jestem pełnoletni i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”,
albo
„Oświadczam, że mam ukończone 13 lat i przystępuję do loterii promocyjnej „WYGRYWA
KAŻDY KINOMAN!” za zgodą i wiedzą przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego i
pod jego nadzorem.”.
„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek
podstawie przy realizacji loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” z SMOLAR Agencja
Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR
Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź, CINEMA CITY Poland Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768
Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02675 Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, który był w jakikolwiek
sposób zaangażowany w przygotowanie loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” oraz nie
jestem osobą bliską pracownikom ww. firm/podmiotów (przez „osobę bliską” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.).”

Laureaci nagród natychmiastowych wskazanych w pkt od 9.4 regulaminu (tj. nagród
natychmiastowych III-go stopnia) muszą podać/złożyć i wysłać wymagane dane i
oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do
8 sierpnia 2022 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od ww. laureatów,
decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do 8 sierpnia 2022 r.
W przypadku osób które, zostały laureatami nagród natychmiastowych wskazanych w pkt 9.4
regulaminu (tj. nagród natychmiastowych III-go stopnia) i które nie są pełnoletnie / nie
ukończyły 18 roku życia, koniecznym jest doręczenie dodatkowego pisemnego oświadczenia
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział
uczestnika/laureata w loterii oraz potwierdzającego ww. dane i oświadczenia (jest to warunek
konieczny odbioru nagrody). Powyższe dodatkowe pisemne oświadczenie przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego musi zostać przesłane do organizatora (na adres biura
organizatora) najpóźniej do 8 sierpnia 2022 r.
O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla
pocztowego, z tym zastrzeżeniem, że przesyłka wysłane w terminie (do 8 sierpnia 2022 r.), a
doręczone do organizatora po 16 sierpnia 2022 r. nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez
organizatora.
Wzór formularza z wymaganymi danymi, oświadczeniami przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego, znajduje się na stronie internetowej organizatora loterii
www.smolar.pl/loteria-wygrywa-kazdy-kinoman, skąd można pobrać gotowy formularz.
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Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez
organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane oraz
oświadczenia.
11.4 Nagrody natychmiastowe III-go stopnia, wskazane w pkt. 9.4 regulaminu, zostaną
wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail podane w
formularzu (zgodnie z pkt. 11.3 regulaminu), w terminie do 31 sierpnia 2022 r. Każdy laureat
ww. nagrody zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od
organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości
zakwalifikowane jako „wiadomości-śmieci” / „spam”.

Wydanie nagród natychmiastowych I-go stopnia, o których mowa w pkt 9.2 regulaminu
oraz nagrody natychmiastowej głównej, o której mowa w pkt 9.1 regulaminu
11.5 Warunkiem wydania każdej nagrody natychmiastowej I-go stopnia (nagrody wskazane w
pkt 9.2 regulaminu) oraz nagrody natychmiastowej głównej (nagroda wskazana w pkt. 9.1
regulaminu), wygranej w loterii w okresie od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
jest doręczenie na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z
o.o., 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, w terminie wskazanym w pkt 11.6 regulaminu,
następujących danych i dokumentów:
a) oryginału biletu, na którym wydrukowany jest kod promocyjny podany w zwycięskim
zgłoszeniu,
b) wypełnionego formularza zawierającego następujące dane laureata:
− kod promocyjny z biletu podany w narodzonym zgłoszeniu do loterii,
− numer telefonu podany w nagrodzonym zgłoszeniu do loterii,
− adres e-mail podany w nagrodzonym zgłoszeniu do loterii,
− imię i nazwisko,
− adres zamieszkania,
− seria i numer dokumentu tożsamości,
− nr ewidencyjny PESEL laureata lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku
braku posiadania nr PESEL,
− własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:





„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” wraz z
zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i
akceptuję jego wszystkie postanowienia.”
„Oświadczam, że jestem pełnoletni i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”
albo
„Oświadczam, że mam ukończone 13 lat i przystąpiłem do loterii promocyjnej
„WYGRYWA
KAŻDY
KINOMAN!”
za
zgodą
i
wiedzą
przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego i pod jego nadzorem.”
„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani osobą współpracującą na jakiejkolwiek
podstawie przy realizacji loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” z SMOLAR Agencja
Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
Robertem Wojkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą SMOLAR
Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź, CINEMA CITY Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fosa 37, 02-768
Warszawa, ALL JOB POLAND CC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 12, 02675 Warszawa ani osobą związaną z jakimkolwiek przedsiębiorcą, który był w jakikolwiek
sposób zaangażowany w przygotowanie loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” oraz nie
jestem osobą bliską pracownikom ww. firm/podmiotów (przez „osobę bliską” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.).”
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„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego marki Skoda
Karoq zgodnie z regulaminem loterii „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!” 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.” – dotyczy tylko laureata
nagrody natychmiastowej głównej

- własnoręczny podpis laureata.
W przypadku osób które, zostały laureatami nagród natychmiastowych I-go stopnia
wskazanych w pkt 9.2 regulaminu, które nie są pełnoletnie / nie ukończyły 18 roku życia,
koniecznym jest doręczenie dodatkowego pisemnego oświadczenia przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na udział uczestnika/laureata w
loterii oraz potwierdzającego ww. dane i oświadczenia laureata (jest to warunek konieczny
odbioru ww. nagrody).
W przypadku osoby, która została laureatem nagrody natychmiastowej głównej w loterii, który
nie jest pełnoletni / nie ma ukończył 18 roku życia, konieczne jest przesłanie dodatkowego
pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego
zgodę na udział uczestnika w loterii i potwierdzającego ww. dane i oświadczenia laureata.
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego musi mieć formę pisemną
z podpisem notarialnie poświadczonym (jest to warunek konieczny odbioru nagrody).
Wzór formularza z wymaganymi danymi laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia oraz
nagrody natychmiastowej głównej, znajduje się na stronie internetowej organizatora loterii
www.smolar.pl/loteria-wygrywa-kazdy-kinoman, 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 wyżej wymienione
wymagane dane oraz oświadczenia.
11.6 Przesyłkę, o której mowa w pkt 11.5 regulaminu, z wymaganymi danymi
i oświadczeniami od laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia (wraz z ewentualnym
oświadczeniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), laureata nagrody
natychmiastowej głównej (wraz z ewentualnym oświadczeniem przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego), każdy laureat musi doręczyć do organizatora (na adres biura
organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź, ul.
Inżynierska 15) w terminie najpóźniej do 8 sierpnia 2022 r. O zachowaniu terminu do
wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla pocztowego, z tym
zastrzeżeniem, że przesyłka wysłane w terminie (do 8 sierpnia 2022 r.), a doręczone do
organizatora po 16 sierpnia 2022 r. nie będzie podlegała rozpatrzeniu przez organizatora.
11.7 Nagrody natychmiastowe I-go stopnia, wskazane w pkt 9.2 regulaminu, zostaną wysłane
do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej (na wskazany przez laureata, zgodnie z pkt
11.5 regulaminu, adres zamieszkania), po otrzymaniu od laureata kompletu wymaganych
danych i oświadczeń, w terminie do 31 sierpnia 2022 r. W przypadku nieobecności laureata
nagrody natychmiastowej I-go stopnia w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo,
na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie można będzie
umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy
kurierskiej. Laureat ww. nagrody może odebrać przesyłkę z nagrodą najpóźniej do 7 września
2022 r.
11.8 Nagroda natychmiastowa główna, wskazana w pkt 9.1 regulaminu, zostanie wydana w
miejscu wyznaczonym przez organizatora, w terminie umówionym indywidualnie z laureatem,
nie później jednak niż do 14 września 2022 r., po wcześniejszym jej zarejestrowaniu oraz
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opłaceniu przez laureata obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków
związanych z rejestracją pojazdu. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu,
obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata do miejsca odbioru
ww. nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody
natychmiastowej głównej.

Wydanie nagród z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych
11.9 Warunkiem wydania nagrody natychmiastowej głównej (tj. nagrody wskazanej w pkt
9.1 regulaminu) oraz nagrody natychmiastowej I-go stopnia (tj. nagrody wskazanej w pkt
9.2 regulaminu) z ewentualnej puli niewydanych nagród natychmiastowych (jeśli pula
taka powstanie i będą w niej ww. nagrody) jest doręczenie przez laureata ww. nagrody na
adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93-569 Łódź,
ul. Inżynierska 15, kompletu wymaganych danych i oświadczeń wskazanych w pkt 11.5
regulaminu (wraz z ewentualnym oświadczeniem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego). Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata każdej ww. nagrody,
należy doręczyć/wysłać do organizatora w terminie najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2022 r. O
zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data stempla
pocztowego, z tym zastrzeżeniem, że przesyłka złożona w terminie (do dnia 12 sierpnia 2022
r.), a doręczone do organizatora po 19 sierpnia 2022 r. nie będzie podlegała rozpatrzeniu
przez organizatora.
11.10
Warunkiem
wydania
nagród
natychmiastowych
III-go
stopnia
(tj. nagród wskazanych w pkt 9.4 regulaminu) z ewentualnej puli niewydanych nagród
natychmiastowych (jeśli pula taka powstanie i będą w niej ww. nagrody) jest przekazanie
przez laureata ww. nagrody danych i oświadczeń, o których mowa w pkt 11.3 regulaminu.
Powyżsi laureaci nagród natychmiastowych (wskazanych w pkt 9.4 regulaminu) z ewentualnej
puli niewydanych nagród muszą podać/złożyć i wysłać wymagane dane i oświadczenia w
formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl,
najpóźniej do 12 sierpnia 2022 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od
ww. laureatów, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do 19
sierpnia 2022 r. W przypadku osób które, zostały laureatami nagród natychmiastowych
wskazanych w pkt 9.4 regulaminu (tj. nagród natychmiastowych III-go stopnia) i które nie są
pełnoletnie / nie ukończyły 18 roku życia, koniecznym jest doręczenie dodatkowego
pisemnego oświadczenia przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego wyrażającego
zgodę na udział uczestnika/laureata w loterii oraz potwierdzającego ww. dane i oświadczenia
(jest to warunek konieczny odbioru nagrody). Powyższe dodatkowe pisemne oświadczenie
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego musi zostać doręczone do organizatora
(na adres biura organizatora) najpóźniej do 19 sierpnia 2022 r.
11.11 Jeżeli w puli niewydanych nagród natychmiastowych znajdzie się nagroda
natychmiastowa II-go lub III-go stopnia, to odnośnie sposobów i terminów wydania ww.
nagrody/nagród zastosowanie znajdują odpowiednie zapisy z pkt 11.1, pkt 11.2 i pkt 11.4
regulaminu. Jeżeli w puli niewydanych nagród natychmiastowych znajdzie się nagroda
natychmiastowa I-go stopnia lub nagroda natychmiastowa główna, to odnośnie sposobów i
terminów wydania ww. nagrody/nagród zastosowanie znajdują zapisy pkt 11.7 i pkt 11.8
regulaminu.
11.12 Wszystkie nagrody z puli niewydanych nagród natychmiastowych I-go lub II-go lub IIIgo stopnia (jeżeli taka pula powstanie i znajdą się w niej ww. nagrody), będą wydawane
laureatom zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w terminie najpóźniej do 31
sierpnia 2022 r. Nagroda natychmiastowa główna z puli niewydanych nagród (jeżeli taka pula
powstanie i znajdzie się w niej ww. nagroda), będzie wydana laureatowi zgodnie z
postanowieniami niniejszego regulaminu, w terminie najpóźniej do 14 września 2022 r.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa

16

Wydanie nagród – postanowienia ogólne
11.13 W przypadku niezłożenia/nieprzekazania lub niedoręczenia organizatorowi ww.
wymaganych danych i oświadczeń w terminach zgodnych z niniejszym regulaminem albo też
nieodebrania nagrody przez jej laureata albo niewydania nagrody z winy lub przyczyny leżącej
po stronie laureata, w terminach zgodnych z niniejszym regulaminem, dana nagroda pozostaje
w dyspozycji organizatora.
11.14 Laureaci nagród w loterii (w szczególności laureat nagrody natychmiastowej głównej)
mogą zostać poproszeni przez organizatora o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie
wizerunku laureata utrwalonego podczas wydawania mu nagrody w celach promocyjnych i
marketingowych przez organizatora lub właściciela kin CINEMA CITY, a w szczególności na
rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich
znanych w dniu składania oświadczeniach polach eksploatacji, w tym poprzez:
− utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet,
− utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu,
zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,
− wprowadzenie do pamięci komputera,
− publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
− nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za
pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,
− utrwalanie na nośnikach materialnych,
− zwielokrotnienie dowolną techniką,
− wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
− nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,
− korzystanie w celach reklamowych i marketingowych,
− nadanie w kinach.
Wyrażenie zgody o której mowa powyżej jest dobrowolne i nie stanowi warunku wydania
nagrody laureatowi.
12. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej:
12.1. Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o
grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
12.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt 12.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w grze i losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu gry i losowania z regulaminem loterii i zasadami
pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowań,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureatów,
− nadzór nad postępowaniem reklamacyjnym.
13. Zasady postępowania reklamacyjnego:
13.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie:
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie
osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.,
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ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 28 września 2022
r.
13.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry
hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść
żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
13.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 13.1 regulaminu oraz zawierające wszystkie
wymagane dane zgodnie z pkt 13.2 regulaminu.
13.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej 12 października 2022 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
13.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
14. Przedawnienie roszczeń:
14.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
14.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
15. Wydanie nagrody w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
Przetwarzanie danych osobowych:
16.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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 z 04.05.2016 str.1,
dalej „RODO”), informuje się, że:
a)

w zakresie w jakim dane osobowe uczestników loterii promocyjnej „WYGRYWA KAŻDY
KINOMAN!” (oraz ewentualnie dane osobowe opiekuna prawnego/przedstawiciela
ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18 lat) są przetwarzane w celu urządzenia i
organizacji loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym regulaminem
administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
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b)

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211,
posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP: 727-278-80-75. Dane kontaktowe
e- mail: biuro@smolar.pl, adres do korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź;
administratorem danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „WYGRYWA KAŻDY
KINOMAN!”, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
marketingowym i przetwarzającym dane w tym celu, jest CINEMA CITY POLAND SP.
Z.O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 52526-75-088, REGON 365357914. Dane kontaktowe e-mail: iod@cinema-city.pl. Osobą
kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w CINEMA
CITY POLAND SP. Z O.O. jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do
korespondencji: CINEMA CITY POLAND SP. Z O.O. Inspektor Ochrony Danych
Osobowych ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa. Ta sama spółka może być administratorem
danych w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do niej – w celu wyjaśnienia sprawy
bądź w razie podejrzenia lub stwierdzenia nadużyć – w celu ich wyjaśnienia, na podstawie
tzw. prawnie uzasadnionego interesu, co nie wymaga odrębnej zgody.

16.2 Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska
15, 93-569 Łódź, NIP: 727-278-80-75, jako administrator danych osobowych pozyskanych w
związku i celu urządzenia i organizacji loterii, informuje, że:
a) dane osobowe pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych (w tym
dane osobowe uczestnika, laureata loterii, ewentualne dane osobowe opiekuna
prawnego/przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18 lat) są
przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu
związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii,
ustalenia prawa danego uczestnika do wzięcia udziału w loterii oraz do uzyskania nagrody,
wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne
pytania dot. loterii, ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na
organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii
na podstawie: uzasadnionego interesu organizatora w postaci urządzenia loterii
i wykonania jego zobowiązań związanych z loterii, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych
w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i w
związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz obowiązków prawnych organizatora związanych z
urządzeniem loterii, w tym m.in. wydaniem i rozliczeniem nagród (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
c) podanie
danych
osobowych
przez
uczestnika
(ewentualnie
opiekuna
prawnego/przedstawiciela ustawowego uczestnika, który nie ukończył 18 lat) jest
dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w loterii oraz do wypełnienia przez
organizatora będącego administratorem danych obowiązków wynikających z niniejszego
regulaminu. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału
w loterii, w tym wydania nagrody laureatowi,
d) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
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e)

f)

g)

h)

Oświadczenia o powyższym może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar
Agencja
Promocyjno
–
Reklamowa
Sp.
z
o.o.,
ul.
Inżynierska
15,
93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uzna, że jego
dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
dane osobowe pozyskane w związku z organizacją loterii mogą być przekazane /
udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego
obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz
wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w
których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom, które ewentualnie
będą uczestniczyły w weryfikacji zgłoszeń do loterii i otrzymania prawa do nagrody i
uczestniczącym lub realizującym wydanie nagrody, w tym CINEMA CITY POLAND SP.
Z.O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, operatorom pocztowym /
przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
dane osobowe pozyskane w związku z organizacją loterii będą przechowywane do czasu
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane
osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

16.3 CINEMA CITY POLAND SP. Z .O. O. z siedzibą w Warszawie ul. Fosa 37, 02-768,
Warszawa. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod
adresem pocztowym siedziby Administratora (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub
elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@cinema-city.pl lub – we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
Jako odrębny i wyłączny administrator danych osobowych przetwarzanych w celach
marketingowych informuje, że:
a) dane osobowe mogą być przetwarzane przez ww. Spółkę w celu realizacji działań
marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, prowadzonych w formie
elektronicznej, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych na
podany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na możliwości prowadzenia marketingu własnych usług
związanych z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych.
b) podanie danych osobowych w celach marketingowych przez uczestnika loterii jest
dobrowolne,
c) uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
− prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczenia o powyższym uczestnik może zgłosić do Cinema City Poland Sp. z o.o. iod@cinema-city.pl,
d) uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane
z naruszeniem przepisów,
e) dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą być ujawniane wyłącznie
uprawnionym pracownikom ww. administratora lub podmiotom udzielającym wsparcia ww.
administratorowi na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,
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f) dane osobowe podane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu
wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych lub do momentu ustania prawnie
uzasadnionego interesu Administratora . Wycofanie zgody może nastąpić w każdym czasie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem oraz bez wpływu na udział w loterii,
g) dane osobowe uczestników przetwarzane w celach marketingowych nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
17. Postanowienia końcowe:
17.1. Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w: biurze organizatora loterii SMOLAR
Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, w kinach oraz
na
stronach:
www.smolar.pl/loteria-wygrywa-kazdy-kinoman
oraz
www.WygrywaKazdyKinoman.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem
stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
17.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2094 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości
wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
17.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować
się z organizatorem za pośrednictwem adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub korzystając
z infolinii dostępnej w dni robocze w godzinach 09:00 – 17:00 pod nr tel. 42 636 90 97 lub
42 636 90 93 (koszt połącznia telefonicznego zgodnie z cennikiem operatora z którego
korzysta uczestnik).

ORGANIZATOR
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Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!”
Lista kin Cinema City
Lp

Cinema City

Adres (ulica, kod miasto)

1

Cinema City

Arkadia

al. Jana Pawła II 82, 00-175, Warszawa

2

Cinema City

Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 126A, 01-466 Warszawa

3

Cinema City

Bielsko-Biała

4

Cinema City

Bonarka

5

Cinema City

Bydgoszcz

6

Cinema City

Bytom

7

Cinema City

Cieszyn

8

Cinema City

Galeria Kazimierz

9

Cinema City

Gliwice

10

Cinema City

Janki

11

Cinema City

Jurajska

Al. Wojska Polskiego 207, 42-200 Częstochowa

12

Cinema City

Kinepolis

ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań

13

Cinema City

Korona

14

Cinema City

Lublin Plaza

ul. Lipowa 13, 20-020 Lublin

15

Cinema City

Manufaktura

ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź

16

Cinema City

Mokotów

ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa

17

Cinema City

Poznań Plaza

18

Cinema City

Promenada

19

Cinema City

Punkt 44

20

Cinema City

Ruda Śląska

21

Cinema City

Rybnik

ul. Raciborska 16, 44-200 Rybnik

22

Cinema City

Sadyba

ul. Powsińska 31, 02-903 Warszawa

23

Cinema City

Silesia

ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice

24

Cinema City

Sosnowiec

ul. Sienkiewicza 2, 41-200 Sosnowiec

25

Cinema City

Toruń Czerwona Droga

ul. Czerwona Droga 1-6, 87-100 Toruń

26

Cinema City

Toruń Plaza

ul. Broniewskiego 90, 87-100, Toruń

27

Cinema City

Wałbrzych

ul. 1-go Maja 64, 58- 300 Wałbrzych

28

Cinema City

Wolność

29

Cinema City

Zakopianka

30

Cinema City

Zielona Góra

ul. Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra

31

Cinema City

Lublin Felicity

al. Wincentego Witosa 32 20-315 Lublin

32

Cinema City

Starogard Gdański

33

Cinema City

Galeria Północna - Białołęka

34

Cinema City

Wroclavia
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ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała
ul. Kamińskiego 11, 30-644 Kraków
ul. Jagiellońska 39-47, 85-097 Bydgoszcz
Plac T. Kościuszki 1, 41-902, Bytom

Wojciecha Korfantego 23, 43-400 Cieszyn
ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków
ul. Lipowa 1, 44-102 Gliwice
ul. Mszczonowska 3, 05-090 Janki/Raszyn

ul. B. Krzywoustego 126C, 51-166 Wrocław

ul. K. Drużbickiego 2, 61-693 Poznań
ul. Ostrobramska 75C 04-175 Warszawa
ul. Gliwicka 44, 40-853 Katowice
ul. 1-go Maja 310, 41-710 Ruda Śląska

ul. T. Kościuszki 5, 42-200 Częstochowa
ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków

ul. Pomorska 7, 83-200 Starogard Gdański
ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa
ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław
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Załącznik nr 2 do regulaminu loterii promocyjnej „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!”
Przyporządkowanie nagród natychmiastowych do poszczególnych numerów
porządkowych zgłoszeń w loterii – załącznik niejawny

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
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Załącznik nr 3 do regulaminu loterii promocyjnej „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!”
Szczegółowy opis nagrody natychmiastowej głównej
ŠKODA KAROQ RM2022 STYLE
Rok produkcji
silnik
Skrzynia biegów
Kolor lakieru
Wnętrze
Obręcze kół
Wyposażenie
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1,5 TSI 110 kW (150 KM)
7-biegowa automatyczna DSG
Pomarańczowy Phoenix Metalizowany
Czarne
Obręcze ze stopów lekkich SCULTUS 17” antracytowe
System nawigacji satelitarnej AMUNDSEN 8'' z mapą Europy
Funkcja SmartLink z połączeniem bezprzewodowym
VIRTUAL COCKPIT - cyfrowy zestaw wskaźników z
personalizacją ustawień
Bluetooth Plus (PHONE BOX – wzmacnianie sygnału GSM,
indukcyjna ładowarka smartfona)
Asystent ruszania pod górę
CLIMATRONIC - klimatyzacja automatyczna
Czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu z MANOEUVRE
ASSIST
FRONT ASSIST - kontrola odstępu z funkcj ą awaryjnego
hamowania
Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej
Kamera cofania
KESSY FULL bez funkcji SAFE
Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT
Kurtyny powietrzne i boczne poduszki powietrzne z przodu
Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby
Przygotowanie pod telefon komórkowy
Światła do jazdy dziennej z pomocniczym światłem
drogowym i manualną funkcją Com ing/Leaving Home
Tapicerka materiałowa
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Wiązka Matrix
Wybór profilu jazdy
Dwuramienna skórzana podgrzewana wielofunkcyjna
kierownica dla DSG z łopatkami d o zmiany przełożeń
Dywaniki materiałowe (dwa z przodu i dwa z tyłu)
Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku
lędźwiowym
Mocowanie fotelika dziecięcego do ISOFIX
Oświetlenie Ambiente
Podgrzewane fotele przednie
Podłokietnik z przodu
Poduszka kolanowa kierowcy
Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone z centralnym
podłokietnikiem
Elektrycznie sterowane i składane, podgrzewane lusterka
boczne
Obręcze ze stopów lekkich SCUTUS 17" antracytowe
Pakiet CHROM
Relingi dachowe
SUNSET

24

Załącznik nr 4 do regulaminu loterii promocyjnej „WYGRYWA KAŻDY KINOMAN!”
Opis nagrody natychmiastowej III-go stopnia
Voucher do Parku Rozrywki Suntago o wartości 164,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery
złote 00/100) brutto

1. Cechy:
−

ważność voucherów jest do 31.12.2022 r.

−

nominał pojedynczego vouchera: 164,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery złote 00/100)
brutto;

−

voucher nie podlega wymianie na gotówkę;

−

voucher na okaziciela: vouchery wystawione są na okaziciela, wiec mogą być przekazane
dowolnej osobie;

2. Voucher można zrealizować na zakup dowolnego biletu wejściowego do Parku Wodnego
Suntago, przy czym jeżeli cena danego biletu wejściowego wybranego przez jego
posiadacza jest niższa niż wartość vouchera różnica pomiędzy wartością vouchera a ceną
biletu nie podlega wypłacie (zwrotowi) na rzecz posiadacza vouchera, prosimy zatem o
dobranie usług tak, aby jak najpełniej wykorzystać posiadany voucher; jeżeli cena danego
biletu wejściowego wybranego przez jego posiadacza jest wyższa niż wartość vouchera,
posiadacz vouchera jest zobowiązany dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą w
kasach Parku Wodnego Suntago;
3. Ogólne informacje o voucherach:
−

voucher należy zrealizować (wymienić na bilet wejściowy do Parku Wodnego Suntago) w
terminie jego ważności, tj. do daty ważności umieszczonej na voucherze;

−

jeden voucher może zostać zrealizowany na zakup biletu wejściowego tylko dla jednej
osoby

4. Voucher można zrealizować wyłącznie w kasach Parku Wodnego Suntago, przy czym w
zamian za voucher można nabyć bilet wejściowy wyłącznie na ten dzień, w który
dokonywane jest nabycie biletu w zamian za voucher.
5. W zakresie nie opisanym powyżej do zasad realizacji voucherów stosuje się
postanowienia zawarte w Regulaminie zakupu i korzystania z voucherów dostępnym pod
adresem:
https://parkofpoland.com/docs/Regulamin_zakupu_i_korzystania_z_voucherow.pdf
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