REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – Loteria będzie prowadzona pod nazwą „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce
InPost!”.
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 prowadzona jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 888 ze zm.) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 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 pod nazwą „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!” zwana jest dalej
loterią.
4.2 InPost – spółka InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30–552 Kraków,
KRS 0000543759, NIP: 6793108059, kapitał zakładowy 116.278.450,00 zł, świadcząca usługi
„Paczkomaty24/7” polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek
paczkomatowych z wykorzystaniem urządzenia Paczkomat®.
4.3 Przesyłka paczkomatowa (dalej także Przesyłka lub Przesyłka InPost) - przesyłka
niebędąca przesyłką listową ani paczką w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo Pocztowe (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896), ewidencjonowana w systemie informatycznym
InPost zawierająca nieznane InPost rzeczy, która może, ale nie musi posiadać oznaczenia InPost
i jego adresu, przyjęta przez InPost w celu przemieszczenia lub/i doręczenia za pośrednictwem
urządzenia Paczkomat® z możliwością jej nadawania i odbierania także w innym miejscu niż
Paczkomat® (np. w Punkcie Obsługi Paczek, za pośrednictwem kuriera).
4.4 Paczkomat® (dalej także urządzenie Paczkomat®/Paczkomat InPost®)- elektroniczna szafa
depozytowa (urządzenie), umożliwiająca osobie upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub/i
odbiór Przesyłki, stanowiąca zautomatyzowany punkt sprzedaży wskazany w art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
4.5 Punkt obsługi paczek - lokal, w którym możliwe jest nadanie lub odbiór Przesyłki .
4.6 Etykieta (list przewozowy) – oznaczenie Przesyłki z kodem kreskowym i przyporządkowanym
mu numerem nadawczym (każdy jeden numer nadawczy jest unikatowy, niepowtarzalny
i przyporządkowany do tylko i wyłącznie jednej Przesyłki), zawierające informacje niezbędne do
wykonania usługi przez InPost. Dla celów niniejszej loterii uznaje się, że etykieta (list przewozowy)
jest dokumentem stanowiącym dowód zawarcia umowy o świadczenie usługi przez InPost
i dowodem udziału w loterii.
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4.7 Odbiór Przesyłki InPost (odbiór) - każdy jednorazowy odbiór Przesyłki w okresie
od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2022 r., dokonany
przez uczestnika loterii w ciągu maksymalnie 2 godzin włącznie od otrzymania informacji od
InPost o możliwości odbioru Przesyłki (tj. od otrzymania awiza (inaczej notyfikacji) w formie
wiadomości tekstowej sms albo e-mail, albo wiadomości otrzymanej poprzez Aplikację InPost
Mobile, zawierającej: kod odbioru, informację że paczka czeka na odbiór w urządzeniu
Paczkomat®).
Przesyłkę uznaje się za doręczoną/odebraną w momencie otwarcia skrytki urządzenia Paczkomat®
(w której umieszczono Przesyłkę) przez uczestnika, który podał dane potrzebne do otwarcia skrytki
lub w momencie jej fizycznego doręczenia do uczestnika.
Każdy jeden Odbiór Przesyłki dokonany przez uczestnika loterii w okresie od godziny 00:00:00
dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2022 r., w ciągu maksymalnie
2 godzin włącznie od otrzymania informacji od InPost (awizo/notyfikacja) o możliwości odbioru
Przesyłki – w przypadku zgłoszenia się do loterii - uprawnia do otrzymania (przy jednoczesnym
spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w regulaminie) prawa do:
− 1 (słownie: jednego) losu w grze o nagrody natychmiastowe I-go/II-go/III-go/IV-go
stopnia (wskazane w pkt od 11.3 do 11.6 regulaminu)
oraz
− 1 (słownie: jednego) losu w grze o nagrodę główną (wskazaną w pkt 11.1 regulamin).
Dodatkowo każdy jeden Odbiór Przesyłki dokonany w okresie od godziny 00:00:00 dnia
10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.10.2022 r. przez uczestnika loterii, w ciągu
maksymalnie 2 godzin włącznie od otrzymania informacji od InPost (awizo/notyfikacja)
o możliwości odbioru przesyłki – w przypadku zgłoszenia się do loterii w okresie od godziny
00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.10.2022 r. i wyrażenia woli wzięcia
udziału udziału w grze o nagrody specjalne (wskazane w pkt 11.2 regulaminu) - uprawnia do
otrzymania (przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w regulaminie)
prawa do 1 (słownie: jednego) losu w grze o nagrody specjalne.
Odbiór Przesyłki dokonany przez uczestnika loterii w okresie od godziny 00:00:00 dnia
10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2022 r., w ciągu maksymalnie 2 godzin włącznie
od otrzymania informacji od InPost (awizo/notyfikacja) o możliwości odbioru Przesyłki,
rejestrowany jest automatycznie zgodnie z czasem jego realizacji. Odbiór Przesyłki, nie stanowi
zgłoszenia do udziału w loterii. W celu zgłoszenia się do loterii i otrzymania losu w loterii w związku
z Odbiorem Przesyłki/Odbiorami Przesyłek należy postępować zgodnie z zasadami wskazanymi
w regulaminie.
4.8 Aplikacja InPost Mobile (dalej także Aplikacja InPost) – aplikacja mobilna pod nazwą
InPost Mobile należąca do InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (przy ul. Wielickiej 28, 30552
Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000543759, NIP: 6793108059), przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym
z systemem operacyjnym Android lub iOS, bezpłatnie udostępniana do pobrania i użytkowania.
W ramach ww. Aplikacji, z wykorzystaniem konta, jej użytkownik może korzystać z usług
oferowanych przez ww. spółkę. Informacje na temat Aplikacji InPost Mobile (w tym wymogów
technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być
zainstalowana aplikacja) znajdują się w Regulaminie Aplikacji Mobilnej dostępnym na stronie
internetowej pod adresem https://inpost.pl/regulaminy. Informacje nt. przetwarzania danych
osobowych przez InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (przy ul. Wielickiej 28, 30552 Kraków, nr
KRS: 0000543759, NIP: 6793108059), w tym o przysługujących prawach osobom, których dane są
przetwarzane przez ww. administratora, znajdują się w ww. Regulaminie oraz w Polityce
prywatności, pod adresem: https://inpost.pl/ochrona-danych-osobowych. Uczestnik korzystając z
ww. Aplikacji na potrzeby niniejszej loterii, musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu mobilnym
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aktualną w czasie trwania loterii wersję Aplikacji InPost Mobile i być zarejestrowanym
użytkownikiem tej Aplikacji. Organizator nie odpowiada za brak możliwości pobrania ww. 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 InPost Mobile z
uwagi na niezaktualizowanie przez uczestnika ww. Aplikacji. Za pośrednictwem Aplikacji InPost
Mobile uczestnik może wypełnić formularz zgłoszeniowy do loterii. Organizator informuje, że w
okresie od 10.10.2022 r. do 31.12.2022 r. może nastąpić przerwa techniczna, tj. czasowe
wyłączenie funkcjonalności Aplikacji, wówczas formularz zgłoszeniowy może być (czasowo)
niedostępny lub może być niemożliwym wejście w zakładkę/baner informacyjny o niniejszej loterii.
Uczestnik może otrzymywać w Aplikacji InPost Mobile informacje dot. loterii.
4.9 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
5. Zasięg loterii – loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg
ogólnopolski.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 10.10.2022 r. a kończy w dniu 06.04.2023 r.,
przy czym termin ten obejmuje m.in.: Odbiór przesyłki, czas zgłaszania się do loterii, losowanie
nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.
7. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili dokonania
zgłoszenia udziału w loterii, łącznie spełnia następujące warunki:
a) ma ukończone 18 lat,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) jest osobą uprawnioną do Odbioru Przesyłki (odbiorca przesyłki),
d) jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego,
e) mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
f) ma zainstalowaną na swoim urządzeniu mobilnym aktualną Aplikację InPost Mobile
(wersja aplikacji 3.12 lub nowsza) i jest jej zarejestrowanym użytkownikiem (uczestnik,
który dotychczas nie miał Aplikacji InPost Mobile może ją zainstalować i zarejestrować się po
raz pierwszy w trakcie trwania loterii. W celu uczestniczenia w loterii (w tym zgłoszenia się do
loterii, naliczenia losu/ów, sprawdzenia wyniku gry o nagrody natychmiastowe) należy być
użytkownikiem ww. Aplikacji),
g) jest użytkownikiem sieci komórkowej GSM oraz posiada adres e-mailowy.
Przez uczestnika rozumie się ww. 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 stanowi podstawę do
wykluczenia takiej osoby z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu
działania.
Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Udział w loterii jest dobrowolny.
Przystąpienie do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień
regulaminu.
W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, InPost sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Integer.pl oraz spółki InPost Technology S.à.r.l. Oddział w Polsce, a także kurierzy współpracujący
z InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy
Kapitałowej Integer.pl. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin”
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rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
8. Dane osobowe – dane osobowe uczestników
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

loterii

będą

przetwarzane

zgodnie

9. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze
organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. w Łodzi, 93-569 Łódź, ul.
Inżynierska 15, a także na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/krotkapilka.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII, GRA O NAGRODY
O NAGRODY SPECJALNE, GRA O NAGRODĘ GŁÓWNĄ

NATYCHMIASTOWE,

GRA

ZASADY PROWADZENIA LOTERII - POSTANOWIENIA OGÓLNE
10.1 Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Zgłoszenie do loterii oznacza
jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu. Udział w loterii jest
dobrowolny.
10.2 W celu wzięcia udziału w loterii i przyznania losu/losów w loterii każda osoba, spełniająca
warunki określone w pkt 7 regulaminu, musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać Odbioru Przesyłki od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59
dnia 24.12.2022 r., w ciągu maksymalnie 2 godzin włącznie od otrzymania informacji od
InPost o możliwości Odbioru Przesyłki, zgodnie z postanowieniami pkt 4.7 regulaminu,
b) zgłosić się do loterii poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, o którym
mowa w pkt 10.3 regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny
23:59:59 dnia 31.12.2022 r. (przy czym Odbiór Przesyłki i zgłoszenie się do loterii w okresie od
godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.10.2022 r. uprawnia do
otrzymania (dodatkowo) prawa do losu w grze o nagrody specjalne jeśli uczestnik wyrazi wolę
wzięcia udziału w grze o te nagrody). Z chwilą wysłania ww. prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego zostanie naliczony (przyznany) los/y za Odbiór Przesyłki/Odbiory
Przesyłek dokonany/e przed wysłaniem ww. formularza.
Poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego do niniejszej loterii uczestnik oświadcza, że:
wyraża zgodę na potwierdzenie przez organizatora loterii (Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) w InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informacji
czy uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w loterii, czy i w jakim czasie dokonał Odbioru
Przesyłki w okresie od 10.10.2022 r. do 24.12.2022 r., a także wyraża zgodę na udostępnienie
(potwierdzenie) przez InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie organizatorowi loterii powyższych
informacji,
c) w celu naliczenia (przyznania) losu/losów w loterii za Odbiór Przesyłki/Odbiory Przesyłek
dokonany/e po wysłaniu formularza zgłoszeniowego - wejść w Aplikacji InPost Mobile w
komunikat/baner informacyjny o niniejszej loterii. (Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego:
w celu przyznania losu/ów, w grze o nagrody natychmiastowe i nagrodę główną uczestnik musi
wejść w Aplikacji InPost w komunikat / baner informacyjny o niniejszej loterii do godziny
23:59:59 dnia 31.12.2022 r.; w celu przyznania losu/ów w grze o nagrody specjalne uczestnik
musi wejść w Aplikacji InPost w komunikat / baner informacyjny o niniejszej loterii do godziny
23:59:59 dnia 30.10.2022 r.).
10.3 Uczestnik, który chce wziąć udział w loterii, musi dokonać zgłoszenia poprzez formularz
zgłoszeniowy do loterii. Uczestnik przechodzi do formularza zgłoszeniowego za
pośrednictwem Aplikacji InPost Mobile (poprzez wejście w komunikat / kliknięcie w baner
informacyjny o niniejszej loterii w Aplikacji InPost Mobile).
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W formularzu uczestnik zobowiązany jest do podania/przekazania następujących danych
i złożenia następujących oświadczeń:
a)

obowiązkowe dane i oświadczenia uczestnika loterii (obligatoryjne):

−

numer telefonu komórkowego uczestnika, na który były wysyłane przez InPost sms-y
dotyczące statusu Przesyłki lub który został podany podczas zakupów w sklepie internetowym
przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy i który jest powiązany z aplikacją InPost Mobile,
adres e-mail uczestnika, na który były wysyłane przez InPost wiadomości dotyczące statusu
Przesyłki lub który został podany podczas zakupów w sklepie internetowym przy dokonywaniu
wyboru sposobu dostawy,
zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:

−
−

 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.


„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii promocyjnej „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce
InPost!”, w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego treść.”.

„Czy chcesz wziąć udział w losowaniu laureatów nagród specjalnych, o których mowa w pkt. 11.2
regulaminu (wyjazd do Kataru i Dubaju)?”
 Tak
 Nie
b) dobrowolne oświadczenia uczestnika loterii (tzw. zgoda marketingowa):
 „Chcę otrzymywać od InPost sp. z o.o. informacje o promocjach, produktach i usługach InPost
sp. z o.o., innych spółek z Grupy Integer oraz podmiotów współpracujących z tymi spółkami za
pośrednictwem:
- poczty elektronicznej (e-mail) i
- powiadomienia z apki InPost Mobile
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Administrator danych to
jest InPost sp. z o.o., będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (mail i nr tel.) w celach
marketingowych, w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania do Ciebie informacji
handlowych drogą elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną zgodą.
Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest możliwe w dowolnym momencie, co
nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Masz też prawo wyrazić
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci
prawach, znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej
https://inpost.pl/ochrona-danych-osobowych i w regulaminie loterii promocyjnej „Krótka piłka: zdrap
nagrody w apce InPost!”.”
Każdy uczestnik, który wyrazi dobrowolnie zgodę wskazaną w pkt 10.3 lit. b) regulaminu
(tzw. zgodę marketingową na przesyłanie ww. informacji zarówno pocztą elektroniczną, jak i za
pośrednictwem powiadomień w Aplikacji InPost) otrzymuje jednorazowo (tylko jeden raz w loterii)
po jednym losie w losowaniu/losowaniach, w których bierze udział.
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych,
informacji i oświadczeń zamieszczanych w ww. formularzu. Organizator informuje, że po wysłaniu
formularza zgłoszeniowego uczestnik, który zaznaczył, że nie chce wziąć udziału w losowaniu
nagród specjalnych nie będzie mógł zmienić swojej decyzji.
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Uczestnik musi wypełnić powyższy formularz, w celu otrzymania prawa do losu / losów
w grze o nagrody w loterii (zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie) tylko jeden raz
w okresie przyjmowania zgłoszeń do loterii. Uczestnik nie wypełnia (nie może wypełnić)
formularza zgłoszeniowego do loterii wielokrotnie (np. po każdym Odbiorze Przesyłki).
Wysłanie przez uczestnika, otrzymanie przez organizatora powyższego formularza, dokonanie
Odbioru Przesyłki, sprawdzenie wyniku gry o nagrody natychmiastowe, wejście w Aplikacji InPost
w zakładkę z komunikatem / banerem informacyjnym o niniejszej loterii jest rejestrowane z
dokładnością do 0,1 sekundy.
10.4 Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza wskazanego w pkt 10.3 regulaminu,
uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie
wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 10.3 regulaminu oraz rejestracji w bazie loterii
poprzez wyświetlenie informacji o powyższym w Aplikacji InPost Mobile oraz poprzez otrzymanie
wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu wskazanym w pkt 10.3
regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji
e–mail od organizatora w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.
Uczestnik może otrzymywać w Aplikacji InPost Mobile informacje dot. loterii. Dodatkowo
informacja o wypełnieniu formularza zgłoszeniowego może wyświetlić się w Aplikacji InPost
Mobile.
10.5 Uczestnik loterii wypełniając i wysyłając formularz, o którym mowa w pkt 10.3 regulaminu,
musi posiadać urządzenie mobilne z dostępem do internetu z zainstalowaną aktualną wersją
Aplikacji InPost Mobile. 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, za nieprawidłowe
działanie, czy też nieprawidłowe wyświetlanie się treści w Aplikacji InPost Mobile dot. loterii
z uwagi na niezaktualizowanie Aplikacji InPost Mobile.
10.6 Jeden los uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody, a raz wylosowany los zostaje
usunięty z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszych losowaniach.
10.7 Jeden uczestnik, tj. jedna osoba lub osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub korespondencyjny
lub zameldowania) może otrzymać w ramach całej loterii łącznie, maksymalnie 10 (słownie:
dziesięć) nagród natychmiastowych oraz 1 (słownie: jedną) nagrodę specjalną oraz 1 (słownie:
jedną) nagrodę główną, z zastrzeżeniem pkt 10.6 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której
jeden uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów lub adresy e-mail
i zakwalifikuje się do więcej aniżeli dziesięciu nagród natychmiastowych i/lub jednej specjalnej.
W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie
nagrodzony maksymalnie dziesięcioma nagrodami natychmiastowymi i/lub jedną nagrodą
specjalną. Kolejna nagroda natychmiastowa i/lub nagroda specjalna (powyżej wskazanego limitu),
która by przypadła uczestnikowi, pozostaje w dyspozycji organizatora.
10.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym laureat)
spełnia warunki określone w regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w 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 m. in. podania wszystkich
numerów telefonów lub adresów e-mail wskazanych w zgłoszeniach do loterii, podania wszystkich
numerów nadawczych (pełnych numerów) Przesyłek odebranych w okresie od 10.10.2022 r. do
24.12.2022 r. Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy wskazany przez
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uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii. Uczestnicy, w tym laureaci, 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 w miejsce
wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do nagrody głównej, wchodzi
odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej, natomiast niewydana nagroda natychmiastowa lub
specjalna pozostaje 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.
10.9 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”.
GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE
10.10 Uczestnik, który dokona zgłoszenia do loterii (poprzez wypełnienie i wysłanie formularza,
o którym mowa w pkt 10.3 regulaminu) w okresie od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do
godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022 r. i dokona Odbioru Przesyłki w okresie od godziny
00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2022 r. oraz spełni pozostałe
warunki opisane w regulaminie ma prawo do otrzymania losu/losów biorących udział w grze
o nagrody natychmiastowe I-go/II-go/III-go/IV-go stopnia (wskazane w pkt od 11.3 do pkt 11.6
regulaminu) zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.
10.11 Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, o którym mowa w pkt 10.3 regulaminu
w okresie od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022 r.,
w związku z dokonaniem Odbioru Przesyłki w okresie od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do
godziny 23:59:59 dnia 24.12.2022 r., uczestnik otrzyma los/y uprawniający/e do gry o nagrody
natychmiastowe, z tym zastrzeżeniem, że los/y w grze o nagrody natychmiastowe przyznawane są
zgodnie z następującym schematem:
− za Odbiór Przesyłki/Odbiory Przesyłek, dokonane/y w okresie od 10.10.2022 r. do 24.12.2022
r., przed wysłaniem prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do loterii, o którym
mowa w pkt 10.3 regulaminu - z chwilą wysłania ww. prawidłowo wypełnionego formularza
zgłoszeniowego,
− za Odbiór Przesyłki/Odbiory Przesyłek, dokonane/y w okresie od 10.10.2022 r. do 24.12.2022
r., po wysłania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do loterii, o którym
mowa w pkt 10.3 regulaminu - z chwilą sprawdzenia wyniku gry o nagrody natychmiastowe
(zgodnie z pkt. 10.13 regulaminu). Jeśli uczestnik po Odbiorze Przesyłki/Odbiorach Przesyłek,
dokonanych po wysłaniu ww. formularz zgłoszeniowego, nie wejdzie w Aplikacji InPost w
komunikat / baner informacyjny o niniejszej loterii, los/losy w grze o nagrody natychmiastowe
nie zostaną przyznane. Uczestnik w celu przyznania losu/ów w grze o nagrody
natychmiastowe musi wejść w Aplikacji InPost w komunikat / baner informacyjny o niniejszej
loterii do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022 r.
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10.12 Losowość gry o nagrody natychmiastowe polega na tym, że każda nagroda natychmiastowa
w loterii jest z góry przypisana do określonego losu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
Wynik gry zależy od przypadku. Treść załącznika nr 1 do regulaminu jest niejawna i nie będzie
upubliczniona.
10.13 Uczestnik w celu poznania wyniku gry o nagrody natychmiastowe w loterii - po Odbiorze
Przesyłki/Odbiorach Przesyłek i po wysłaniu formularza zgłoszeniowego do loterii - musi
samodzielnie odczytać, za pośrednictwem Aplikacji InPost, wynik gry o nagrody natychmiastowe.
W celu odczytania wyniku gry o nagrody natychmiastowe uczestnik w Aplikacji InPost musi wejść
w zakładkę z komunikatem / banerem informacyjnym o niniejszej loterii, a następnie musi usunąć
warstwę ścieralną w polu gry z tzw. e-zdrapki, tj. zetrzeć palcem pole gry na e-zdrapce
wyświetlonej w Aplikacji InPost na urządzeniu mobilnym laureata lub nacisnąć przycisk do
automatycznego ścierania e-zdrapki.
W Aplikacji InPost (na tzw. e-zdrapce), w przypadku wygrania jednej z nagród natychmiastowych,
wyświetli się jeden z poniższych komunikatów:
− Gratulacje! Zgarniasz rower elektryczny Motus – komunikat oznacza, że uczestnik uprawniony
jest do otrzymania nagrody natychmiastowej I-go stopnia wskazanej w pkt 11.3 regulaminu,
− Gratulacje! Zgarniasz hulajnogę elektryczną Motus – komunikat oznacza, że uczestnik
uprawniony jest do otrzymania nagrody natychmiastowej II-go stopnia wskazanej w pkt 11.4
regulaminu,
− Gratulacje! Zgarniasz słuchawki bluetooth Lenovo – komunikat oznacza, że uczestnik
uprawniony jest do otrzymania nagrody natychmiastowej III-go stopnia wskazanej w pkt 11.5
regulaminu,
− Gratulacje! Zgarniasz limitowany zestaw klocków InPost – komunikat oznacza, że uczestnik
uprawniony jest do otrzymania nagrody natychmiastowej IV-go stopnia wskazanej w pkt 11.6
regulaminu.
Tylko powyższe komunikaty oznaczają wygranie jednej z nagród natychmiastowych w loterii. W
przypadku braku wygrania nagrody natychmiastowej w Aplikacji InPost wyświetli się odpowiedni
komunikat.
Uczestnik musi samodzielnie, najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022 r., odczytać, za
pośrednictwem aplikacji InPost, wynik gry o nagrody natychmiastowe od I-go do IV-go stopnia.
Odczytanie wyniku gry po upływie ww. terminu jest niemożliwe (ewentualna niewydana nagroda
natychmiastowa pozostaje w dyspozycji organizatora).
GRA O NAGRODY SPECJALNE
10.14 Uczestnik, który zgłosi się do loterii (poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, o którym
mowa w pkt 10.3 regulaminu) w okresie od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny
23:59:59 dnia 30.10.2022 r. i dokona Odbioru Przesyłki w okresie od godziny 00:00:00 dnia
10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.10.2022 r. oraz spełni pozostałe warunki opisane
w regulaminie, w tym zaznaczy, że chce wziąć udział w losowaniu laureatów nagród
specjalnych, ma prawo do otrzymania losu/losów biorących udział w grze o nagrody specjalne,
z tym zastrzeżeniem, że los/losy w grze o nagrody specjalne zostaną przyznane:
− za Odbiór Przesyłki/Odbiory Przesyłek dokonane/y w okresie od 10.10.2022 r. do 30.10.2022 r.
przed wysłaniem prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do loterii, o którym
mowa w pkt 10.3 regulaminu, w którym uczestnik wyraził wolę wzięcia udziału w grze
o nagrody specjalne (wysłanie formularza w celu gry o nagrody specjalne może nastąpić tylko
w okresie od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.10.2022 r.)
- z chwilą wysłania ww. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
− za Odbiór Przesyłki/Odbiory Przesyłek dokonane/y w okresie 10.10.2022 r. do 30.10.2022 r.
po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do loterii, o którym mowa
w pkt 10.3 regulaminu, w którym uczestnik wyraził wolę wzięcia udziału w grze o nagrody
specjalne (wysłanie formularza w celu gry o nagrody specjalne może nastąpić tylko w okresie
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od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.10.2022 r.)
- z chwilą wejścia przez uczestnika (po wysłaniu formularza) w Aplikacji InPost w zakładkę
z komunikatem / banerem informacyjnym o niniejszej loterii. Jeśli uczestnik po Odbiorze
Przesyłki/Odbiorach Przesyłek, dokonanych po wysłaniu ww. formularz zgłoszeniowego, nie
wejdzie w Aplikacji InPost w komunikat / baner informacyjny o niniejszej loterii, los/losy w grze o
nagrody specjalne nie zostaną przyznane. Uczestnik w celu przyznania losów w grze o nagrody
specjalne musi wejść w Aplikacji InPost w komunikat / baner informacyjny o niniejszej loterii do
godziny 23:59:59 dnia 30.10.2022 r.
10.15 Losowanie laureatów nagród specjalnych odbędzie się w dniu 31.10.2022 r. w biurze
organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.
10.16 Losowanie laureatów nagród specjalnych 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 laureatów nagród specjalnych, przygotowanie losów (bazy do
losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdy odrębny los przyznany w loterii
uprawniający do gry o nagrody specjalne będzie miał nadany unikatowy numer porządkowy
według kryterium czasu przyznania tego losu. Organizator losując laureatów nagród specjalnych,
będzie losował numery porządkowe. Losowanie laureatów nagród specjalnych przeprowadzone
zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i
przebiegiem loterii.
10.16.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji
losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w
rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t. j. Dz.U. 2022
poz. 888 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.
10.16.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny
(na chybił - trafił).
10.17 Losowanie laureatów nagród specjalnych odbędzie się ze wszystkich losów uprawniających
do gry o nagrody specjalne przyznanych w loterii uczestnikom w okresie od godz. 00:00:00 dnia
10.10.2022 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.10.2022 r.
10.18 W trakcie losowania laureatów nagród specjalnych zostanie wyłonionych 5 (słownie: pięciu)
laureatów nagród specjalnych, tj. pierwsze pięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród
specjalnych (laureaci od nr 1 do nr 5).
GRA O NAGRODĘ GŁÓWNĄ (TZW. WIELKI FINAŁ) – LOSOWANIE FINAŁOWE
10.19 Uczestnik, który zgłosi się do loterii (poprzez wypełnienie i wysłanie formularza, o którym
mowa w pkt 10.3 regulaminu) w okresie od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny
23:59:59 dnia 31.12.2022 r. i dokona Odbioru Przesyłki w okresie od godziny 00:00:00 dnia
10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2022 r. oraz spełni pozostałe warunki opisane
w regulaminie, ma prawo do otrzymania losu/losów biorących udział w grze o nagrodę główną,
z tym zastrzeżeniem, że los/losy w grze o nagrodę główną zostaną przyznane:
− za Odbiór Przesyłki/Odbiory Przesyłek, dokonane/y w okresie od 10.10.2022 r. do 24.12.2022
r., przed wysłaniem prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do loterii, o którym
mowa w pkt 10.3 regulaminu (wysłanie formularza w celu gry o nagrodę główną może nastąpić
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w okresie od godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022 r.)
- z chwilą wysłania ww. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
− za Odbiór Przesyłki/Odbiory Przesyłek, dokonane/y w okresie od 10.10.2022 r. do 24.12.2022
r., po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do loterii, o którym w pkt
10.3 regulaminu (wysłanie formularza w celu gry o nagrodę główną może nastąpić w okresie od
godziny 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022 r.) - z chwilą wejścia
przez uczestnika (po wysłaniu formularza) w Aplikacji InPost w zakładkę z komunikatem /
banerem informacyjnym o niniejszej loterii. Jeśli uczestnik po Odbiorze Przesyłki, dokonanym
po wysłaniu ww. formularz zgłoszeniowego do loterii, nie wejdzie w Aplikacji InPost w komunikat
/ baner informacyjny o niniejszej loterii, los/losy w grze o nagrodę główną nie zostaną
przyznane. Uczestnik w celu przyznania losu/ów w grze o nagrodę główną musi wejść w
Aplikacji InPost w komunikat / baner informacyjny o niniejszej loterii do godziny 23:59:59 dnia
31.12.2022 r.
10.20 Wielki finał, czyli losowanie laureatów nagrody głównej (tj. laureata nagrody głównej
i laureata rezerwowego nagrody głównej), odbędzie się w dniu 12.01.2023 r. w biurze organizatora
w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.
10.21 Losowanie laureatów nagrody głównej 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 laureatów nagrody głównej, przygotowanie losów (bazy do
losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdy odrębny los przyznany w loterii
uprawniający do gry o nagrodę główną będzie miał nadany unikatowy numer porządkowy według
kryterium czasu przyznania tego losu. Organizator losując laureata nagrody głównej i laureata
rezerwowego nagrody głównej, będzie losował numery porządkowe. Losowanie laureata nagrody
głównej i laureata rezerwowego nagrody głównej przeprowadzone zostanie w obecności i pod
nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
10.21.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji
losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w
rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t. j. Dz.U. 2022
poz. 888 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.
10.21.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny
(na chybił - trafił).
10.22 Losowanie finałowe (losowanie laureata nagrody głównej i laureata rezerwowego nagrody
głównej) odbędzie się ze wszystkich losów uprawniających do gry o nagrodę główną przyznanych
w loterii uczestnikom w okresie od godz. 00:00:00 dnia 10.10.2022 r. do godz. 23:59:59 dnia
31.12.2022 r.
10.23 W trakcie losowania finałowego zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody
głównej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej. Laureat rezerwowy nagrody
głównej zostanie wylosowany na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii,
w szczególności w pkt. 10.8, pkt. 13.22 regulaminu).
Losowanie laureatów nagrody głównej przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej (laureat nr 1),
− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej (laureat nr 2).
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NAGRODY
11.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód Ford Mustang MACH-E o wartości 331.500,00 zł
brutto (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100). Szczegółowy opis
nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej
organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 36.833,33 zł (słownie: trzydzieści sześć
tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody
głównej wynosi 368.333,33 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta
trzydzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 36.833,33 zł (słownie:
trzydzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy 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.
Łączna liczba nagród głównych wynosi 1 (słownie: jedna) sztuka.
11.2 Nagrodą specjalną w loterii jest voucher na wyjazd do Kataru i Dubaju dla laureata
i pełnoletniej osoby towarzyszącej laureatowi o łącznej wartości 36.900,00 zł brutto (słownie:
trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset 00/100). Szczegółowy opis nagrody specjalnej, w tym
warunki i termin wykorzystania vouchera, termin wyjazdu, zakres usług turystycznych objętych
voucherem znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody specjalnej
organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto
złotych 00/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody specjalnej wynosi 41.000,00 zł
brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody w
kwocie 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100) 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 specjalnych wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
Łączna wartość nagród specjalnych wynosi 205.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięć tysięcy
złotych 00/100).
11.3 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest rower elektryczny Motus o wartości
5.999,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
Dodatkowo do nagrody natychmiastowej I-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną
w wysokości 666,56 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 56/100). Łączna całkowita
jednostkowa wartość nagrody natychmiastowej I-go stopnia wynosi 6.665,56 zł brutto (słownie:
sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody
w kwocie 666,56 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 56/100) 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 I-go stopnia wynosi 30 (słownie: trzydzieści) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych I-go stopnia wynosi 199.966,80 zł brutto (słownie: sto
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 80/100).
11.4 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest hulajnoga elektryczna Motus
Scooty 10 Lite 2022 o wartości 1.999,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
Łączna liczba nagród natychmiastowych II-go stopnia wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych II-go stopnia wynosi 99.950,00 zł brutto (słownie:
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
11.5 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii są słuchawki Lenovo LP12 New
o wartości 149,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100).
Łączna liczba nagród natychmiastowych III-go stopnia wynosi 500 (słownie: pięćset) sztuk.
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Łączna wartość nagród natychmiastowych III-go stopnia wynosi 74.500,00 zł brutto (słownie:
siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
11.6 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest zestaw klocków InPost
z limitowanej wersji o wartości 119,00 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście złotych 00/100).
Łączna liczba nagród natychmiastowych IV-go stopnia wynosi 3.000 (słownie: trzy tysiące) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych IV-go stopnia wynosi 357.000,00 zł brutto (słownie:
trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
11.7 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 3.586 (słownie: trzy tysiące pięćset
osiemdziesiąt sześć) sztuk.
11.8 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 1.304.750,13 zł brutto (słownie: jeden milion
trzysta cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 13/100).
11.9 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na
jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do otrzymania
nagrody na osoby trzecie.
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 losowaniu nagród wszystkim losom przyznanym uczestnikom,
którzy spełnili warunki udziału w loterii,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW LOSOWAŃ I WYDANIE NAGRÓD
NAGRÓD SPECJALNYCH ORAZ NAGRODY GŁÓWNEJ

NATYCHMIASTOWYCH,

Ogłoszenie wyników i wydanie nagród natychmiastowych I-go / II-go / III-go / IV-go stopnia
13.1 Laureaci nagród natychmiastowych I-go / II-go / III-go / IV-go stopnia zostaną poinformowani
o wygranej natychmiast po sprawdzeniu wyniku gry w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10.13
regulaminu. W przypadku wygranej organizator dodatkowo prześle automatycznie, w tym samym
czasie (bezpośrednio po sprawdzeniu wyniku gry), na adres e-mail laureata (podany w formularzu
zgłoszeniowym) wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata nagrody natychmiastowej
o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności podania przez
uczestnika/laureata błędnego adresu e-mail lub za działanie systemów teleinformatycznych lub
urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub
sprzętu, z którego korzysta uczestnik/laureat, czy za niedostarczenie lub za umieszczenie
w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej programu pocztowego uczestnika,
przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik/laureat, ww.
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informacji e–mail od organizatora. W razie stosowania przez uczestnika/laureata narzędzi
i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci” /
„spam”.
13.2 Warunkiem wydania każdej nagrody natychmiastowej I-go stopnia jest przesłanie przez
laureata ww. nagrody, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt 13.1 regulaminu,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail,
na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska
15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata nagrody natychmiastowej I-go
stopnia, tj.:
a) imię i nazwisko laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia,
a) pełen adres zamieszkania laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia (na ten adres
zostanie wysłana nagroda natychmiastowa I-go stopnia),
b) numer telefonu komórkowego laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia, który podano
w formularzu zgłoszeniowym do loterii,
c) adres e-mail laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia, który podano w formularzu
zgłoszeniowym do loterii,
d) seria i numer dokumentu tożsamości laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia,
e) nr ewidencyjny PESEL laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia lub data urodzenia
i obywatelstwo w przypadku braku posiadania nr PESEL,
f) własnoręcznie podpisane oświadczenia laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia
o następującej treści:


„Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”, w tym
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”.



„Oświadczam, że: jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat, posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych, jestem konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.”.



„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi,
InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Integer.pl. w rozumieniu regulaminu loterii, a także kurierem współpracującym z
InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy
Kapitałowej Integer.pl spółki InPost Technology S.à.r.l. Oddział w Polsce. Oświadczam
również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę,
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów nagród natychmiastowych
I-go stopnia znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/krotka-pilka skąd ww.
laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane
nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich
znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
13.3 W przypadku niedoręczenia organizatorowi wskazanych w pkt 13.2 regulaminu wymaganych
danych i oświadczeń przez laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia, w terminie wskazanym
w pkt 13.4 regulaminu, niewydana nagroda natychmiastowa I-go stopnia pozostaje w dyspozycji
organizatora.
13.4 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród natychmiastowych
I-go stopnia, każdy laureat musi dostarczyć do organizatora w terminie wynikającym
z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 09.01.2023 r. O zachowaniu terminu do wniesienia
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przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami przez laureatów nagród natychmiastowej I-go
stopnia, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 16.01.2023 r.
13.5 Warunkiem wydania nagród natychmiastowych II-go / III-go / IV-go stopnia,
jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie do organizatora formularza dla laureatów ww. nagród, który
będzie dostępny dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail
z informacją o wygranej, o której mowa w pkt 13.1 regulaminu. W celu wypełnienia formularza
przez ww. stronę należy podać numer telefonu wskazany w zgłoszeniu do loterii oraz kod nagrody,
który wyświetla się laureatowi w Aplikacji InPost Mobile. Każdy laureat nagrody natychmiastowej IIgo / III-go / IV-go stopnia zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane
i oświadczenia:
b) imię i nazwisko laureata nagrody natychmiastowej II-go lub III-go lub IV-go stopnia,
c) pełen adres zamieszkania laureata nagrody natychmiastowej II-go lub III-go lub IV-go stopnia
(na ten adres zostanie wysłana nagroda natychmiastowa II-go stopnia),
d) wskazanie urządzenia Paczkomat® InPost (adresu jego lokalizacji), do którego ma zostać
doręczona nagroda natychmiastowa III-go lub IV-go stopnia – dotyczy tylko laureatów nagród
natychmiastowych III-go lub IV-go stopnia,
e) numer telefonu komórkowego laureata nagrody natychmiastowej II-go lub III-go lub IV-go
stopnia, który podano w formularzu zgłoszeniowym do loterii oraz kod nagrody,
f) adres e-mail laureata nagrody natychmiastowej II-go lub III-go lub IV-go stopnia, który podano
w formularzu zgłoszeniowym do loterii,
g) zaznaczenie oświadczeń laureata nagrody natychmiastowej II-go lub III-go lub IV-go stopnia
o następującej treści:
 „Zapoznałam/em się z regulaminem loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”, w tym
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”.


„Oświadczam, że: jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat, posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych, jestem konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.”.

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, InPost
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Integer.pl. w rozumieniu regulaminu loterii, a także kurierem współpracującym z InPost Sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie lub z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej
Integer.pl, spółki InPost Technology S.à.r.l. Oddział w Polsce. Oświadczam również, że nie
jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
13.6 W przypadku niepodania/niezamieszczenia danych i oświadczeń przez laureatów nagród
natychmiastowych II-go lub III-go lub IV-go stopnia, o których mowa w pkt 13.5 regulaminu,
w terminie wskazanym w pkt 13.7 regulaminu, niewydana ww. nagroda natychmiastowa pozostaje
w dyspozycji organizatora.
13.7 Laureaci nagród natychmiastowych II-go lub III-go lub IV-go stopnia muszą podać / zamieścić
i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów ww. nagród na stronie
internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt 13.5 regulaminu, w terminie
wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 07.01.2023 r. O zachowaniu terminu
do podania danych i oświadczeń laureatów nagród natychmiastowych II-go lub III-go lub IV-go
stopnia, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 07.01.2023 r.
13.8 Warunkiem odebrania nagrody natychmiastowej I-go lub II-go lub III-go lub IV-go stopnia
przez laureata jest:
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− przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń laureata nagrody natychmiastowej
I-go stopnia (poprzez doręczenie ich na adres organizatora, zgodnie z postanowieniami
regulaminu),
− zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń w formularzu dla laureatów nagród
natychmiastowych II-go lub III-go lub IV-go stopnia na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl (zgodnie z postanowieniami regulaminu),
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez ww. laureata oraz wypełnienie
pokwitowania odbioru nagrody (w momencie odebrania nagrody) – dotyczy tylko laureatów
nagród natychmiastowych I-go lub II-go stopnia.
13.9 Nagrody natychmiastowe I-go lub II-go stopnia, wskazane w pkt 11.3 i pkt 11.4 regulaminu
zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia
02.03.2023 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione
awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie
można umówić się na powtórne doręczenie. Laureat nagrody natychmiastowej I-go lub II-go
stopnia może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 09.03.2023 r.
13.10 Nagrody natychmiastowe III-go lub IV-go stopnia, o których mowa w pkt od 11.5 do 11.6
regulaminu, zostaną dostarczone do urządzeń Paczkomat® InPost, które zostały wskazane przez
laureatów (zgodnie z pkt 13.5 regulaminu), nie później niż do dnia 07.03.2023 r. Laureaci zostaną
powiadomieni przez InPost o dostarczeniu przesyłki do urządzenia Paczkomat® i możliwości jej
odbioru (tj. laureaci otrzymają wiadomość sms albo e-mail, albo w aplikacji InPost, zawierającą:
informację że paczka czeka na odbiór w paczkomacie oraz kod odbioru). Każdy laureat nagrody
natychmiastowej II-go lub IV-go stopnia może odebrać przesyłkę z nagrodą z urządzenia
Paczkomat® InPost w terminie zgodnym z obowiązującymi zasadami odbioru przesyłek z urządzeń
Paczkomat® InPost, z tym zastrzeżeniem, że maksymalny termin odbioru (dla przesyłek
dostarczonych do urządzeń Paczkomat® dnia 07.03.2023 r.) to 09.03.2023 r.
13.11 Nagrody natychmiastowe I-go lub II-go lub III-go lub IV-go stopnia nieodebrane z winy lub
przyczyny leżącej po stronie laureatów ww. nagród do dnia 09.03.2023 r. pozostają w dyspozycji
organizatora.
Ogłoszenie wyników i wydanie nagród specjalnych
13.12 Każdy laureat nagrody specjalnej, o której mowa w pkt 11.2 regulaminu, zostanie
powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od dnia przeprowadzenia
losowania laureatów nagród specjalnych za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego
koszt wiadomości SMS i wiadomości e-mail oraz dodatkowo telefonicznie na numer telefonu
podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 10.3 lit. a) regulaminu. Organizator w treści
wiadomości SMS i w treści wiadomości e-mail oraz dodatkowo telefonicznie poinformuje
o sposobie i terminie przekazania przez laureata nagrody specjalnej kompletu niezbędnych danych
i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt 13.14 regulaminu, które umożliwią przekazanie
nagrody specjalnej.
13.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia każdego
laureata nagrody specjalnej o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu
e-mail lub zmiany adresu e-mail w czasie trwania loterii lub błędnego numeru telefonu lub zmiany
numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie
komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony lub
w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody specjalnej niepodjęcia rozmowy
telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej trzech prób kontaktu podejmowanych przez
organizatora o różnych porach dnia. Organizator podejmie, co najmniej trzy próby kontaktu
telefonicznego, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając
każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się
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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
trzech połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”,
próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia. W razie stosowania
przez ww. laureata narzędzi i ustawień antyspamowych, laureat zobowiązany jest do regularnego
sprawdzania czy ww. wiadomość e-mail od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej
zawierającej „wiadomości śmieci” / „spam”.
13.14 Warunkiem wydania każdej nagrody specjalnej, o której mowa w pkt 11.2 regulaminu, jest
przesłanie przez laureata ww. nagrody, po wysłaniu przez organizatora wiadomości e-mail i SMS,
o których mowa w pkt 13.12 regulaminu, następujących danych i oświadczeń:
1) dane i oświadczenia dot. laureata nagrody specjalnej, tj.:
a) imię i nazwisko laureata nagrody specjalnej,
b) pełen adres zamieszkania laureata nagrody specjalnej,
c) numer telefonu komórkowego laureata nagrody specjalnej, który podano w formularzu
zgłoszeniowym do loterii,
d) adres e-mail laureata nagrody specjalnej, który podano w formularzu zgłoszeniowym do loterii,
e) seria i numer paszportu, data jego wydania, data ważności paszportu. (W celu podróży do
Kataru wymagany jest paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy. W celu podróży do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymagany jest paszport ważny przez co najmniej 6
miesięcy licząc od daty wjazdu na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przed wyjazdem
należy sprawdzić informacje dla podróżnych na https://www.gov.pl),
f) seria i numer dokumentu tożsamości laureata nagrody specjalnej,
g) data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL laureata nagrody specjalnej, lub data urodzenia i
obywatelstwo w przypadku braku posiadania nr PESEL,
h) własnoręcznie podpisane oświadczenia laureata nagrody specjalne o następującej treści:


„Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”, w tym
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”.



„Oświadczam, że: jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat, posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych, jestem konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.”.



„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi,
InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Integer.pl. w rozumieniu regulaminu loterii, a także kurierem współpracującym z
InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy
Kapitałowej Integer.pl spółki InPost Technology S.à.r.l. Oddział w Polsce. Oświadczam
również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę,
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

2) dane i oświadczenia dot. pełnoletniej osoby towarzyszącej laureatowi w wyjeździe do Kataru i
Dubaju:
a) imię i nazwisko osoby towarzyszącej laureatowi,
b) seria i numer paszportu, data jego wydania, data ważności paszportu. (W celu podróży do
Kataru wymagany jest paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy. W celu podróży do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymagany jest paszport ważny przez co najmniej 6
miesięcy licząc od daty wjazdu na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich – przed
wyjazdem należy sprawdzić informacje dla podróżnych na https://www.gov.pl),
c) data urodzenia, PESEL,
d) nr telefonu do kontaktu
e) własnoręcznie podpisane oświadczenia osoby towarzyszącej o następującej treści:
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„Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”, w tym
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”



„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam pełną
zdolność do czynności prawnych”
Laureat nagrody specjalnej wraz z osobą towarzyszącą mogą zostać zobowiązani do podania
dalszych koniecznych danych i oświadczeń w celu zrealizowania nagrody specjalnej.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody specjalnej znajduje się
na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-krotka-pilka skąd ww. laureat może
pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na
formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć
wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
Powyższe wymagane dane i oświadczenia każdy laureat nagrody specjalnej zobowiązany jest
przesłać/doręczyć do organizatora zgodnie z zapisami pkt. 13.15 regulaminu.
13.15 Dane i oświadczenia wskazane w pkt. 13.14 regulaminu każdy laureat nagrody specjalnej
zobowiązany jest:
− przesłać do dnia 04.11.2022 r. (włącznie) za pośrednictwem formularza dla laureatów
dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl. W celu wypełnienia
formularza przez ww. stronę należy podać numer telefonu wskazany w zgłoszeniu do loterii
oraz kod nagrody (przesłany przez organizatora mailem),
oraz jednocześnie
− dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2022 r. na adres organizatora
(tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź). O
zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu wymaganych danych i oświadczeń do biura
organizatora (laureat nagrody specjalnej ma swobodny wybór odnośnie sposobu dostarczenia
wymaganych danych np. poczta polska, przesyłka kurierska, doręczenie osobiste itp.).
13.16 Warunkiem odebrania każdej nagrody specjalnej przez jej laureata jest
przesłanie/doręczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń laureata nagrody specjalnej
(zgodnie z pkt. 13.14 i 13.15 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 13.15 regulaminu).
13.17 Każda nagroda specjalna (voucher na wyjazd wskazany w pkt. 11.2 regulaminu) zostanie
wydana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez laureata w
formularzu dla laureatów nagród specjalnych, w terminie do 10.11.2022 r. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności z powodu niemożności doręczenia ww. wiadomości do laureata tej nagrody z
przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności podania przez uczestnika/laureata
błędnego adresu e-mail lub za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od
organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z
którego korzysta uczestnik/laureat, czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii
„wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez
system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik/laureat, ww.
wiadomości e–mail od organizatora. W razie stosowania przez uczestnika/laureata narzędzi i
ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy
wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci” /
„spam”.
13.18 Nagrody specjalne (voucher na wyjazd wskazany w pkt. 11.2 regulaminu) nieodebrane z
winy lub przyczyny leżącej po stronie laureatów ww. nagród do dnia 10.11.2022 r. pozostają w
dyspozycji organizatora.
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Ogłoszenie wyników i wydanie nagrody głównej
13.19 Laureat nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w ciągu 3 dni
roboczych od dnia przeprowadzenia losowania laureatów nagrody głównej za pośrednictwem
wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS i wiadomości e-mail oraz dodatkowo
telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt 10.3 lit. a)
regulaminu. Organizator w treści wiadomości SMS i w treści wiadomości e-mail oraz dodatkowo
telefonicznie poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata nagrody głównej
kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt 13.21 regulaminu,
które umożliwią przekazanie nagrody głównej.
13.20 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata
nagrody głównej o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail lub
zmiany adresu e-mail w czasie trwania loterii lub błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru
telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej
w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest
wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody głównej niepodjęcia
rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu
podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia.
Organizator
podejmie,
co
najmniej
dziesięć
prób
kontaktu
telefonicznego,
w trzech 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. W razie
stosowania przez ww. laureata narzędzi i ustawień antyspamowych, laureat zobowiązany jest do
regularnego sprawdzania czy ww. wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej
zawierającej „wiadomości śmieci” / „spam”.
13.21 Warunkiem wydania nagrody głównej jest przesłanie przez laureata ww. nagrody,
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-mail
i SMS (o których mowa w pkt 13.19 regulaminu), na adres biura organizatora (Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych
i oświadczeń laureatów nagród głównej, tj.:
a) imię i nazwisko laureata nagrody głównej,
b) pełen adres zamieszkania laureata nagrody głównej,
c) numer telefonu komórkowego laureata nagrody głównej, który podano w formularzu
zgłoszeniowym do loterii,
d) adres e-mail laureata nagrody głównej, który podano w formularzu zgłoszeniowym do loterii,
e) seria i numer dokumentu tożsamości laureata nagrody głównej,
f) nr ewidencyjny PESEL laureata nagrody głównej lub data urodzenia i obywatelstwo
w przypadku braku posiadania nr PESEL,
g) własnoręcznie podpisane oświadczenia laureata nagrody głównej o następującej treści:


„Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”, w tym
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”.



„Oświadczam, że: jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat, posiadam pełną zdolność
do czynności prawnych, jestem konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.”.



„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi,
InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład Grupy
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Kapitałowej Integer.pl. w rozumieniu regulaminu loterii, a także kurierem współpracującym
z InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy
Kapitałowej Integer.pl spółki InPost Technology S.à.r.l. Oddział w Polsce. Oświadczam
również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę,
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.


„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego zgodnie
z regulaminem loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!” 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 ww. nagrody.”.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody głównej znajduje się
na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-krotka-pilka skąd ww. laureat może
pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na
formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć
wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
13.22 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez
laureata nagrody głównej w terminie wskazanym w pkt. 13.23 regulaminu, uprawnienie do nagrody
głównej przechodzi na laureata z listy rezerwowej. Postępowanie z laureatem nagrody głównej
z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata
nagrody głównej. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej
w terminie wskazanym w pkt. 13.24 regulaminu, niewydana nagroda główna pozostaje w
dyspozycji organizatora.
13.23 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata nagrody głównej,
ww. laureat musi dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu,
najpóźniej do dnia 24.01.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki
z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie
późniejsza niż do dnia 31.01.2023 r.
13.24 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody
głównej, ww. laureat rezerwowy musi dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z
postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 10.02.2023 r. O zachowaniu terminu dostarczenia
przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez
organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.02.2023 r.
13.25 Warunkiem odebrania nagrody głównej przez jej laureata jest:
− przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń laureata nagrody głównej (poprzez
doręczenie ich na adres organizatora, zgodnie z postanowieniami regulaminu),
− wylegitymowanie
się
jakimkolwiek
dokumentem
potwierdzającym
tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także
wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody głównej),
− zarejestrowanie samochodu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC.
13.26 Nagroda główna zostanie wydana w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym
z laureatem ww. nagrody, najpóźniej do dnia 09.03.2023 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu
przez laureata samochodu osobowego oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz
innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.
13.27 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC
pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej do miejsca odbioru nagrody w postaci
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samochodu osobowego. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata
nagrody głównej.
13.28 Nagroda główna nieodebrana z winy lub przyczyny leżącej po stronie laureata ww. nagrody
do dnia 09.03.2023 r. pozostaje w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
14.1 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. w Łodzi,
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 23.03.2023 r.
14.2 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 loterii (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.
14.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone
w terminie i w formie wskazanej w pkt 14.1 regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane
zgodnie z pkt 14.2 regulaminu.
14.4 Postępowanie reklamacyjne trwa maksymalnie 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 06.04.2023 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.
14.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
15.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
15.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE
16. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
17.1 Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej RODO)
informuje się, że odrębnymi administratorami danych osobowych w niniejszej loterii są:
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a) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,
NIP: 7262214473, tj. organizator loterii - w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych dla
celów związanych z urządzeniem loterii,
b) InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059,
KRS 0000543759 – w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w związku z wyrażeniem
dobrowolnej zgody marketingowej, o której mowa w pkt 10.3 lit. b) regulaminu.
17.2 Administrator danych osobowych, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, informuje, że:
a) dane osobowe pozyskane w związku z organizację niniejszej loterii przez ww. administratora
danych osobowych (w tym dane osobowe uczestników, laureatów, osób towarzyszących
laureatom nagród specjalnych w podróży, dane wskazane w regulaminie) są przetwarzane
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego
regulaminu, w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, w tym: w celu przyjmowania
zgłoszeń do loterii, weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału w loterii, przyznawania praw do
losów w loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania i realizacji
nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii,
ustaleni, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz
wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z
urządzeniem loterii i obowiązków sprawozdawczych,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii,
na podstawie (i) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, (ii) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (w tym w szczególności urządzenia loterii i wykonania jego
zobowiązań związanych z loterią, w tym: przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji zgłoszeń,
ustalania prawa do nagród, wydania nagród) oraz na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących,
c) dane osobowe uczestników, w tym laureatów, zostały pozyskane przez ww. administratora
danych osobowych bezpośrednio od uczestnika/laureata. Dane osobowe osoby towarzyszącej
laureatowi nagrody specjalnej zostały przekazane przez ww. osobę towarzyszącą lub laureata
nagrody specjalnej,
d) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w loterii. Podanie danych osobowych
przez laureata jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych skutkuje
niemożnością: weryfikacji uprawnień do nagrody, wydania nagrody. Podanie danych osoby
towarzyszącej laureatowi nagrody specjalnej w wyjeździe (wycieczce) jest dobrowolne,
jednakże odmowa podania tych danych skutkuje niemożnością wzięcia udziału w wyjeździe,
e) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
− prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres administratora:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15,
93-569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
e) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uzna, że jej dane
osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją niniejszej 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 lub podmiotom uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału
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w loterii i/lub uczestniczącym w weryfikacji prawa do nagrody i/lub podmiotom uczestniczącym
w wydaniu/realizacji nagrody, w tym InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP: 6793108059,
KRS 0000543759, w odniesieniu do danych laureatów nagród specjalnych oraz osób im
towarzyszących - organizatorowi wyjazdu (wycieczki), przewoźnikom (w tym liniom lotniczym),
hotelarzom, a także operatorom pocztowym/przewoźnikom, jak również podmiotom
obsługującym administratora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją niniejszej 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,
h) dane osobowe pozyskane w związku z organizacją niniejszej loterii (dane laureatów nagród
specjalnych i osób im towarzyszących) mogą być w niezbędnych przypadkach przekazywane
do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator danych dokłada
wszelkich starań w celu zapewnienia należytego (odpowiedniego) poziomu ochrony Państwa
danych wymaganego przepisami prawa, w tym stosuje odpowiednie środki zabezpieczające
ochrony danych,
i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
17.3 Organizator informuje, że administratorami danych osobowych pozyskanych dla celów
marketingowych jest InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków,
NIP: 6793108059, KRS 0000543759:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych, tj. adres e-mail i/lub numer telefonu są przetwarzane w celach marketingowych,
w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania informacji handlowych drogą elektroniczną
w zakresie objętym wyrażoną zgodą,
b) powyższy administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie 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 oraz przepisów
powszechnie obowiązujących, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora
polegającego na prowadzeniu działań marketingowych w związku z udzieloną przez uczestnika
zgodą na kierowanie do niego informacji handlowych drogą elektroniczną,
c) powyższy administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.
d) podanie danych osobowych dla celów marketingowych przez uczestnika jest dobrowolne,
e) 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 żądania przenoszenia 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 złożyć w formie pisemnej na adres:
InPost Sp. z o.o. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków lub na adres e-mail:
dane_osobowe@grupainteger.pl,
f) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do
ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
g) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora następującym
podmiotom:
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- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu oraz InPost sp. z o.o., tj. podmiotom, które
przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umów z InPost sp. z o.o. i wyłącznie
zgodnie z poleceniami InPost sp. z o.o.,
h) dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na kierowanie
informacji handlowych drogą elektroniczną lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w celach marketingowych, co może nastąpić w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w związku z wyrażeniem
zgody przed jej cofnięciem oraz bez wpływu na udział w loterii.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych administrator danych to
jest InPost sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, w tym
poprzez profilowanie oraz w celu kierowania do osoby, która wyraziła zgodę informacji
handlowych drogą elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną zgodą.
17.4 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
w związku z korzystaniem z usług InPost oraz w związku z korzystaniem z aplikacji InPost Mobile,
w tym o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane, znajdują się w Polityce
prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.inpost.pl, https://inpost.pl/ochrona-danychosobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1 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. 2022 r., poz.
888 ze zm.).
18.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. 2022 r., poz.
888 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej
wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
18.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się
z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@smolar.pl lub też
telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach
od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
ORGANIZATOR

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa

23

Załącznik nr 1 do regulaminu loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”
Przyporządkowanie losów do poszczególnych nagród natychmiastowych w loterii.
ZAŁĄCZNIK NIEPUBLICZNY
Nagrody natychmiastowe będą z góry przypisane do konkretnego losu przyznanego w grze
o nagrody natychmiastowe wg następującego schematu:
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Załącznik nr 2 do regulaminu loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”
Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii
Nagrodą główną w loterii jest samochód Ford Mustang MACH-E o wartości 331.500,00 zł
brutto (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100

FORD Mach-E 269 KM 75 kWh, AWD Mach-E AWD SUV
Rok Produkcji: 2022 rok
Wybrane opcje montowane fabrycznie:
* Fotele – styl sportowy, tapicerka z perforowanej skóry ekologicznej Sensico z czerwonymi
przeszyciami (11LP8)
* Lakier metalizowany specjalny Lucid Red
* Pakiet Technology Plus (J5XAC):
- Radioodtwarzacz z SYNC 4A, DAB+, nawigacją satelitarną i B&O (ICFAG)
- Drzwi bagażnika zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo (A7FAL)
- System kamer 360 stopni (J4QAD)
- Tapicerka z perforowanej skóry ekologicznej Sensico (11MSJ) (tylko dla wersji MACH-E RWD)
- Fotel kierowcy – elektryczna regulacja położenia w 8. kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie
oparcia, podparcie
odcinka lędźwiowego) (BYPAK)(tylko dla wersji MACH-E RWD)
- Fotel pasażera – elektryczna regulacja położenia w 8. kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie
oparcia, podparcie
odcinka lędźwiowego)(BYQAP) (tylko dla wersji RWD)
- Funkcja pamięci położenia lusterek zewnętrznych oraz foteli przednich (ACYAC)((tylko dla wersji
RWD)
- Lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi
kierunkowskazami i lampkami
oświetlającymi podłoże (BSHEU)(tylko dla wersji RWD)
- Dach panoramiczny (CHABB)
- Przednia szyba – z filtrem przeciwsłonecznym IR (B2RAQ)
Wybrane elementy wyposażenia standardowego:
Bezpieczeństwo
* Blind Spot Information (system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach) z Cross
Traffic Alert (CTA) (funkcja ostrzegania o pojazdach nadjeżdżających z
prawej lub lewej strony, podczas manewru wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego).
* Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
* Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC) – z układem kontroli trakcji (ETC)
* Elektryczny hamulec postojowy
* Hamulec pokolizyjny
* Inteligentny ogranicznik prędkości
* ISOFIX – system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2. rzędzie
* Lane Keeping Alert (zawiera: Lane Keeping Aid (system wspomagający utrzymanie pojazdu na
pasie ruchu, z funkcją wykrywania krawędzi jezdni)
* Poduszki powietrzne – boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1. i 2. rzędzie siedzeń
* Poduszki powietrzne – poduszka kolanowa kierowcy
* Poduszki powietrzne – poduszki boczne w 1. i 2. rzędzie siedzeń
* Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
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* Pre-Collision Assist - działajacy w oparciu o informacje z kamery przedniej i radaru system
wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji z
poprzedzającymi pojazdami, pieszymi lub rowerzystami do prędkości maksymalnej pojazdu 180
km/h (zawiera: Forward Collision Warning, Dynamic Brake Support,
Automated Emergency Braking, Distance Alert, Distance Indicator, Evasive Steering Assist,
Intersectin Assist)
* System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
* System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
* System ABS – z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD)
* Światła awaryjnego hamowania – pulsujące światła stop, włączające się automatycznie podczas
gwałtownego hamowania
* Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu (uruchamiany w menu komputera
pokładowego)
Zabezpieczenia
* Autoalarm - rozbudowany, z modułem CSM
* Blokada zamków tylnych drzwi uniemożliwiająca otwarcie ich od środka przez dzieci
* Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym (umożliwia otwarcie drzwi i
uruchomienie pojazdu bez tradycyjnego kluczyka)
* Immobiliser (EPATS)
* Telefon jako klucz - funkcja otwierania, zamykania oraz uruchamiania pojazdu za pomocą
telefonu
* Zamek centralny
Układ kierowniczy
* Układ kierowniczy – ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)
Zawieszenie
* Napęd na wszystkie koła (AWD)
* Przód – zawieszenie niezależne z kolumnami McPhersona, stabilizator przechyłów
* System wyboru trybów jazdy
* Tył – niezależne, wielowahaczowe, stabilizator przechyłów
Technologie
* Funkcja trenera hamowania
* One Pedal Driving - system sterowania jednym pedałem
Systemy audio i nawigacji
* FordPass Connect z modemem GSM - zawiera: zdalne zamykanie/otwieranie zamków drzwi,
funkcję lokalizacji pojazdu, status systemów pokładowych, informację o
ruchu drogowym przez kanał GSM (live Traffic), aktualizację map nawigacji przez Wi-Fi, zdalne
uruchamianie pojazdu
* Komputer pokładowy
* Radioodtwarzacz z SYNC 4A, DAB+ i nawigacją satelitarną – kolorowy wyświetlacz dotykowy
15.5", Apple CarPlay, Android Auto, TMC (informacja o ruchu drogowym
zestaw głośnomówiący z Bluetooth® z funkcją sterowania głosem w języku polskim oraz funkcją
wzywania pomocy, 6 głośników, zdalne sterowanie na kierownicy,
mapy Europy z widokiem 3D, menu tekstowe w języku polskim, komunikaty głosowe i menu
tekstowe nawigacji w języku polskim (ICFAF)
* Wyświetlacz na tablicy zegarów - 10.2" kolorowy, cyfrowy
Klimatyzacja
* Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
* Nawiewy na drugi rząd siedzeń
* System filtracji powietrza w kabinie
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Akcesoria do ładowania
* Przewód do ładowania na publicznych stacjach ładowania pradu zmiennego
* Uniwersalny przewód do ładowania prądem zmiennym z gniazda domowego 230V
Stylistyka i wygląd wnętrza
* Aluminiowe nakładki na pedały
* Dywaniki podłogowe – welurowe z przodu i z tyłu
* eShifter - pokrętło do wyboru trybu jazdy
* Kierownica - podgrzewana
* Kierownica - wykończona skórą ekologiczną Sensico
* Kolumna kierownicy – z regulacją pochylenia i odległości
* Nakładki na progi przednich drzwi ze wstawkami ze stali nierdzewnej
* Podsufitka - w ciemnej tonacji
Komfort i funkcjonalność wnętrza
* Adaptive Cruise Control z funkcją Stop & Go i Lane Centring - tempomat adaptacyjny z funkcją
utrzymania pojazdu na środku pasa ruchu oraz funkcją automatycznego
zatrzymania i ponownego rozpoczęcia jazdy oraz funkcja utrzymania pośrodku pasa ruchu
* Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów (wymaga smartfona kompatybilnego z systemem
ładowania bezprzewodowego)
* Ford MyKey® – funkcja programowania i przypisania do kluczyka ograniczenia: prędkości
maksymalnej, maksymalnej głośności systemu audio oraz możliwość
zablokowania deaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo
* Konsola centralna - z podłokietnikiem, schowkiem, dwoma uchwytami na kubki, złączami USB-A
oraz USB-C w przedniej oraz tylnej częsci konsoli
* Lusterko wsteczne – automatycznie ściemniające się
* Oświetlenie wnętrza – diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia oraz możliwością
wyboru koloru podświetlenia
* Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi - opuszczanie i podnoszenie
jednym naciśnięciem przycisku
Fotele
* Fotel kierowcy – elektryczna regulacja położenia w 8. kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie
oparcia, podparcie odcinka lędźwiowego)
* Fotel pasażera – elektryczna regulacja położenia w 8. kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie
oparcia, podparcie odcinka lędźwiowego)
* Fotele – styl sportowy, tapicerka z perforowanej skóry ekologicznej Sensico/ Black Onyx z
czerwonymi przeszyciami (11LP8)
* Fotele kierowcy i pasażera – kieszenie na mapy z tyłu oparć przednich foteli
* Przednie fotele – podgrzewane
* Tylna kanapa – składana, dzielona w proporcji 60:40
* Tylna kanapa – składany podłokietnik na środku, z uchwytami na kubki
Bagażnik
* Gniazdko 12V w bagażniku
* Osłona przestrzeni bagażowej - mocowana do drzwi bagażnika
Obręcze kół i ogumienie
* Obręcze kół ze stopów lekkich – 19" wzór 5x2-ramienny, ogumienie 225/55 (D2VA4)
* Zestaw naprawczy ogumienia
Stylistyka i wygląd zewnętrzny
* Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
* Dodatkowo przyciemniane szyby – w tylnej części nadwozia
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* Emblemat AWD na drzwiach bagażnika
* Funkcja pamięci położenia lusterek zewnętrznych oraz foteli przednich
* Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze czarnym
* Lusterka boczne – sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi
kierunkowskazami i lampkami oświetlającymi podłoże
* Osłony nadkoli oraz listwy wzdłuż dolnej linii drzwi bocznych- lakierowane w kolorze czarnym
* Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego
* Przedni i tylny zderzak - dolna część lakierowana w kolorze czarnym
* Szyby boczne - obramowanie w kolorze czarnym
* Tylny spojler
* Zaciski hamulcowe lakierowane w kolorze czerwonym
Elementy funkcjonalne nadwozia
* Auto High Beam z Glare Free - system automatycznego sterowania światłami drogowymi z
funkcją zapobiegającą oślepianiu
* Czujniki parkowania – z tyłu i z przodu
* Kamera ułatwiająca parkowanie - z tyłu
* Przednia szyba – podgrzewana
* Przednia szyba – z dodatkową warstwą akustyczną
* Reflektory - projekcyjne LED
* Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia
światła z systemem automatycznego sterowania światłami drogowymi
Auto High Beam
* Szyby boczne w przednich drzwiach – z dodatkową warstwą akustyczną
* Tylne światła w technologii LED
* Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem
* Wycieraczki przedniej szyby – sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu
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Załącznik nr 3 do regulaminu loterii „Krótka piłka: zdrap nagrody w apce InPost!”
Szczegółowy opis nagrody specjalnej w loterii:
Nagrodą specjalną w loterii jest voucher na wyjazd do Kataru i Dubaju dla laureata
i pełnoletniej osoby towarzyszącej laureatowi o łącznej wartości 36.900,00 zł brutto (słownie:
trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset 00/100)
Termin wyjazdu do Kataru i Dubaju: 20.11.2022 r. – 24.11.2022 r.
Pakiet wyjazdowy zawiera:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Przeloty rejsowe Warszawa-Dubaj-Warszawa;
niezbędne transfery podczas wyjazdu do Kataru i Dubaju;
Zakwaterowanie w hotelu 4 gwiazdkowym w Dubaju, 4 noclegi w pokoju 2 osobowym;
Wyżywienie i napoje według agendy wyjazdu;
Przeloty Dubaj-Katar-Dubaj, pobyt w Katarze (jeden dzień, czas wolny i wejście do strefy
kibica);
Zwiedzanie Dubaju z przewodnikiem;
Jeep Safari;
Ubezpieczenie uczestników;
Napiwki oraz opiekę Tour Lidera;

Laureaci nagród specjalnych zostaną poinformowani o szczegółowej agendzie wyjazdu. Laureaci
nagród specjalnych – w celu organizacji ww. wyjazdu, wyjazdu – zobowiązani będą do
skontaktowania się, w terminie wskazanym, z podmiotem organizującym/realizującym wyjazd
(każdy z laureatów otrzyma dane kontaktowe do ww. podmiotu).
Pakiet wyjazdowy nie zawiera:
innych świadczeń niż wskazane powyżej, opcji dodatkowych, w tym nie obejmuje własnych
wydatków jak dojazd/wyjazd do/z lotniska (Warszawy), napiwków, dodatkowych posiłków,
dodatkowych zamówień, szkód spowodowanych przez laureata lub osobę towarzyszącą
laureatowi, wycieczek zorganizowanych przez laureata/osobę towarzyszącą podczas wyjazdu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody specjalnej lub jej
części z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności: stanu zdrowia laureata nagrody
specjalnej/
osoby
towarzyszącej
ww.
laureatowi
uniemożliwiającego
realizację
nagrody/uczestnictwo w wyjeździe, wojny i stan wojenny, klęski żywiołowe, epidemii, pandemii,
warunków pogodowych uniemożliwiających daną aktywność, katastrofy transportowe, strajki.
Zgodnie z informacjami dla podróżujących zamieszczonymi na https://www.gov.pl – w celu
podróży do Kataru wymagany jest paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy. W celu podróży
do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wymagany jest paszport ważny przez co najmniej 6
miesięcy licząc od daty wjazdu na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Przed wyjazdem do Kataru i Dubaju należy sprawdzić informacje dla podróżnych, w tym
rekomendacjami dotyczącymi warunków wyjazdu i pobytu ww. krajach, zamieszczone na stronie
internetowej
https://www.gov.pl,
https://www.gov.pl/web/katar/informacje-dla-podrozujacych,
https://www.gov.pl/web/zea/informacje-dla-podrozujacych.
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