REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – Loteria będzie prowadzona pod nazwą „WIELKA LOTERIA NA TWOJE
ŚWIĘTA!”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, działający na zlecenie Loyalty
Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
(wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000290350, NIP 5272558871), 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.2020 poz. 2094
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 „WIELKA LOTERIA NA TWOJE
ŚWIĘTA!” zwana jest dalej „loterią”.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów związana
z prowadzoną loterią promocyjną. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania
loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej
określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każda jednorazowa transakcja z użyciem karty PAYBACK,
w wyniku której na koncie uczestnika w programie PAYBACK zostanie zapisany minimum
1 punkt PAYBACK lub podczas której uczestnik wymieni chociaż 100 punktów PAYBACK
na zakupy. Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym,
w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej i musi być udokumentowany oryginałem kuponu
loteryjnego. Zakup promocyjny może zostać dokonany przy użyciu zarejestrowanej
lub niezarejestrowanej karty PAYBACK.
Wielokrotność zakupu promocyjnego dokonanego, na jednym dowodzie zakupu (paragonie
fiskalnym, fakturze VAT wystawionej na uczestnika wskazanego w pkt. 8 regulaminu),
uprawnia do otrzymania tylko jednego kuponu loteryjnego. W przypadku rozbicia zakupu
promocyjnego na kilka dowodów zakupu (paragonów fiskalnych, faktur VAT) uczestnikowi
przysługuje prawo do otrzymania tylko jednego kuponu loteryjnego.
Z loterii wyłączone są zakupy promocyjne następujących towarów i usług dostępnych
w sklepach promocyjnych (przy obliczaniu wartości zakupu promocyjnego nie uwzględnia
się wartości zakupionych niżej wskazanych produktów):
a) napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa alkoholowego, które bierze udział w loterii)
w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119);

b) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych
lub rekwizytów tytoniowych oraz produkty imitujące powyższe wyroby w rozumieniu
ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276)
c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974 ze zm.);
d) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2021) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
e) bonów upominkowych, kart do telefonu typu pre-paid, doładowań telefonów.
4.4 Kupon loteryjny (dalej zwany także „kuponem”) – zadrukowana papierowa broszura,
w której wyodrębnione jest pole gry. Na każdym kuponie, po oderwaniu wierzchniej
(pierwszej) strony kuponu, w polu gry umieszczona jest informacja o wygranej nagrodzie
albo informacja o braku wygranej. Odczytanie ukrytej w polu gry zadrukowanej treści jest
niemożliwe bez oderwania wierzchniej (pierwszej) strony broszury. Na zwycięskim kuponie
(tj. kuponie uprawniającym do nagrody) w polu gry znajduje się jeden z napisów wskazanych
w pkt. 12.2 regulaminu wraz z indywidualnym i unikatowym kodem alfanumerycznym
przypisanym do danej nagrody w loterii. Powyższy indywidualny i unikatowy kod jest
podstawą do weryfikacji wygranej i wydania nagrody. W przypadku braku wygranej w loterii,
tj. w przypadku pustego kuponu, w polu gry znajduje się napis wskazany w pkt. 12.3
regulaminu. Kupony wydawane są uczestnikom w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej
w sklepach promocyjnych przez kasjera (kasy standardowe) lub opiekuna kas
samoobsługowych (kasy samoobsługowe), bezpośrednio po dokonaniu zakupu
promocyjnego. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania kuponu po zakończeniu
zakupów i odejściu od kasy (kasy standardowe) lub wyjściu poza strefę kas
samoobsługowych (kasy samoobsługowe).
Pula kuponów loteryjnych w niniejszej loterii jest ograniczona. Łączna liczba kuponów
przygotowanych dla potrzeb niniejszej loterii to 4.700.000 sztuk (słownie: cztery miliony
siedemset tysięcy sztuk), w tym:
a) 3 (słownie: trzy) sztuki z nagrodą główną wskazaną w pkt. 13.1 regulaminu,
b) 3 (słownie: trzy) sztuki z nagrodą dodatkową I-go stopnia wskazaną w pkt. 13.2
regulaminu,
c) 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk z nagrodą dodatkową II-go stopnia wskazaną w pkt.
13.3 regulaminu,
d) 140 (słownie: sto czterdzieści) sztuk z nagrodą dodatkową III-go stopnia wskazaną
w pkt. 13.4 regulaminu,
e) 200 (słownie: dwieście) sztuk z nagrodą dodatkową IV-go stopnia wskazaną w pkt. 13.5
regulaminu,
f) 60 (słownie: sześćdziesiąt) sztuk z nagrodą dodatkową V-go stopnia wskazaną w pkt.
13.6 regulaminu,
g) 4.698.594 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt cztery) sztuki pustych kuponów, tj. nieuprawniających do żadnej
nagrody w loterii.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności
w poszczególnych sklepach promocyjnych.
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W razie utraty lub zniszczenia oryginału zwycięskiego kuponu loteryjnego wraz
z indywidualnym i unikatowym kodem przypisanym do danej nagrody, będących dowodem
udziału w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego kuponu loteryjnego biorącego udział w loterii wraz ze
wskazaniem, gdzie znajduje się pole gry oraz indywidualny i unikatowy kod stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu.
4.5 Sklep promocyjny – dowolny sklep stacjonarny należący do sieci Kaufland
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym znajdują się kupony loteryjne i w którym
można dokonać zakupu promocyjnego.
4.6 Program PAYBACK / PAYBACK – multipartnerski program lojalnościowy PAYBACK
organizowany i zarządzany przez Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(00-839), przy ul. Towarowej 28, przy współpracy przedsiębiorców, z którymi spółka Loyalty
Partner Polska Sp. z o.o. zawarła umowy o współpracy. Program jest prowadzony na terenie
Polski. W ramach programu wydawane są karty PAYBACK.
4.7 Karta PAYBACK – karta w formie plastikowej lub karta w aplikacji mobilnej
umożliwiająca udział w Programie PAYBACK. Sposób otrzymania karty PAYBACK, warunki
uczestnictwa w Programie PAYBACK, sposób rejestracji karty PAYBACK zostały wskazane
w „Warunkach Uczestnictwa w Programie PAYBACK” dostępnych na stronie internetowej
pod adresem www.payback.pl/regulamin.
Wizualizacja przykładowej karty PAYBACK stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
4.8 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.12.2021 r. a kończy w dniu
28.02.2022 r., przy czym termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, losowanie nagród,
termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – czas, w którym
prowadzona jest sprzedaż promocyjna związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży
promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów
promocyjnych. Sprzedaż promocyjna trwa od 01.12.2021 r. do 24.12.2021 r. lub do chwili
wyczerpania puli kuponów w loterii, która wynosi 4.700.000 szt. (słownie: cztery miliony
siedemset tysięcy sztuk) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie
spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, mieszka na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada kartę PAYBACK. W loterii nie mogą
uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski
w Łodzi oraz Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się:
małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba,
pasierbicę,
zięcia,
synową,
rodzeństwo,
ojczyma,
macochę
i
teściów.
Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się
posługuje na potrzeby loterii. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych
celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę
do wykluczenia takiego uczestnika z loterii, z uwagi na nieuczciwe i naruszające
postanowienia regulaminu działania uczestnika

9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze
organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska
15,
a
także
na
stronie
internetowej
organizatora
pod
adresem:
www.smolar.pl/wielka-loteria-Payback oraz na stronie www.wielka-loteria.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym
sklepie promocyjnym z użyciem karty PAYBACK, tj. dokonując zakupu promocyjnego
możliwa jest jedna z trzech opcji użycia karty PAYBACK:
− okazanie posiadanej już karty PAYBACK pracownikowi kasy sklepu promocyjnego
i użycie jej przez kasjera, lub
− samodzielne zeskanowanie posiadanej już karty PAYBACK, lub
− odebranie od kasjera nowej, niezarejestrowanej karty, na której zostały zapisane
punkty PAYBACK z tego zakupu promocyjnego.
Uczestnik może posłużyć się kartą w formie plastikowej lub kartą w aplikacji mobilnej
PAYBACK (poprzez wyświetlenie w aplikacji unikatowego kodu kreskowego karty wraz
z numerem),
b) dokonać płatności za zakup promocyjny,
c) zgłosić się do loterii poprzez odebranie w sklepie promocyjnym, bezpośrednio od
kasjera/sprzedawcy, kuponu loteryjnego. Kupon musi być odebrany w czasie trwania
sprzedaży promocyjnej od kasjera (kasy standardowe) lub od opiekuna kas
samoobsługowych (kasy samoobsługowe), bezpośrednio po dokonaniu zakupu
promocyjnego. Uczestnik nie jest uprawniony do odebrania kuponu po zakończeniu
zakupów i odejściu od kasy (kasy standardowe) lub wyjściu poza strefę kas
samoobsługowych (kasy samoobsługowe),
d) sprawdzić wynik gry poprzez oderwanie pierwszej strony kuponu loteryjnego,
e) w przypadku wygrania nagrody koniecznie zachować oryginał kuponu loteryjnego
wraz z indywidualnym i unikatowym kodem przypisanym do danej nagrody
w loterii, oraz kartę PAYBACK (z czytelnym jej numerem) przy użyciu której
zrealizowany został zakup promocyjny uprawniający do otrzymania zwycięskiego
kuponu.
11.2 Jeden uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród w loterii, jeżeli każdorazowo
spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w regulaminie w loterii.
11.3 W loterii biorą udział wyłącznie oryginalne kupony loteryjne. Kupony podrobione,
zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności,
a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane
przez uczestnika w sposób przewidziany regulaminem, nie uprawniają do udziału w loterii
i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w regulaminie.
11.4 Gra o nagrody w loterii trwa od 01.12.2021 r. do 24.12.2021 r. lub do chwili
wyczerpania puli kuponów w loterii, która wynosi 4.700.000 szt. (słownie: cztery miliony
siedemset tysięcy sztuk) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
11.5 Udział w loterii jest dobrowolny. 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. Zgłoszenie do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika
postanowień regulaminu.
11.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone
w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie
lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od
uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź
doręczenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia i weryfikacji prawidłowego
uczestnictwa w loterii (w tym oryginału kuponu loteryjnego i karty PAYBACK przy użyciu
której zrealizowany zastał zakup promocyjny). Uczestnicy mogą zostać zobowiązani przez
organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji, dokumentów na adres siedziby
organizatora lub na adres poczty elektronicznej organizatora wskazany przez niego
w żądaniu. Brak możliwości kontaktu z uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją.
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 pozbawić go praw do nagród w loterii wymienionych od pkt. 13.1 do pkt. 13.6
regulaminu. W takim przypadku, niewydane nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.
W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego
lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik loterii lub przyznanie prawa do nagrody
w loterii, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.
KUPONY LOTERYJNE
12.1 W celu uzyskania wyniku gry, uczestnik musi oderwać wierzchnią (pierwszą) stronę
kuponu i odczytać napis znajdujący się w polu gry. Na kuponie w polu gry znajduje się albo
informacja o wygranej nagrodzie wraz z określeniem jej rodzaju oraz indywidualnym
i unikatowym kodem danej nagrody albo informacja o braku wygranej.
12.2 Kupon zawierający w polu gry informację o nagrodzie uprawnia do odbioru nagrody
według następującego schematu - jeżeli na kuponie loteryjnym w polu gry znajduje się jeden
z poniższych napisów:
a) „Wygrałeś BMW SERII 3" wraz z indywidualnym i unikatowym kodem danej nagrody
w loterii - oznacza to, że kupon uprawnia do nagrody głównej, o której mowa w pkt. 13.1
regulaminu,
b) „Wygrałeś kartę paliwową na bp o wartości 2000 zł” wraz indywidualnym
i unikatowym kodem danej nagrody w loterii - oznacza to, że kupon uprawnia do nagrody
dodatkowej I-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.2 regulaminu
c) „Wygrałeś kartę podarunkową do Kauflandu o wartości 100 zł" wraz indywidualnym
i unikatowym kodem danej nagrody w loterii - oznacza to, że kupon uprawnia do nagrody
dodatkowej II-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.3 regulaminu,
d) „Wygrałeś kartę paliwową na bp o wartości 100 zł” wraz indywidualnym i unikatowym
kodem danej nagrody w loterii - oznacza to, że kupon uprawnia do nagrody dodatkowej
III-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.4 regulaminu,

e)
f)

„Wygrałeś bon towarowy do PSB Mrówka o wartości 100 zł” wraz indywidualnym
i unikatowym kodem danej nagrody w loterii - oznacza to, że kupon uprawnia do nagrody
dodatkowej IV-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.5 regulaminu
„Wygrałeś dwa bilety do MULTIKINA” wraz z indywidualnym i unikatowym kodem
danej nagrody w loterii - oznacza to, że kupon uprawnia do nagrody dodatkowej V-go
stopnia, o której mowa w pkt. 13.6 regulaminu.

Wygranymi w loterii są wyłącznie kupony posiadające w polu gry jeden z powyższych
napisów (z pkt. 12.2 lit a) – f) regulaminu) wraz z indywidualnym i unikatowym kodem danej
nagrody.
12.3 W przypadku braku wygranej w loterii (tj. w przypadku pustego kuponu
nieuprawniającego do żadnej nagrody w loterii), na kuponie loteryjnym w polu gry znajduje
się napis „Mamy dla Ciebie kupony na następne zakupy! Graj dalej o nagrody w loterii,
każde zakupy to jeden los!”.
NAGRODY
13.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki BMW 318i o wartości
162.900,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100) brutto.
Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo
do nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 18.100,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych 00/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość
nagrody głównej wynosi 181.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych
00/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 18.100,00 zł (słownie:
osiemnaście tysięcy 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 głównych wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
Łączna wartość nagród głównych wynosi 543.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy
tysiące złotych 00/100) brutto.
13.2 Nagrodą dodatkową I-go stopnia w loterii jest karta prepaid bp SuperCard
z przeznaczeniem na zakup paliwa na stacjach sieci bp o wartości 2.000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody dodatkowej I-go stopnia
znajduje się w załączniku nr 4 do regulaminu.
Łączna liczba wszystkich nagród dodatkowych I-go stopnia w loterii wynosi 3 (słownie: trzy)
sztuki.
Łączna wartość wszystkich nagród dodatkowych I-go stopnia w loterii wynosi 6.000,00 zł
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) brutto.
13.3 Nagrodą dodatkową II-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Kaufland
o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody
dodatkowej II-go stopnia znajduje się w załączniku nr 5 do regulaminu.
Łączna liczba wszystkich nagród dodatkowych II-go stopnia w loterii wynosi 1.000 (słownie:
jeden tysiąc) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród dodatkowych II-go stopnia w loterii wynosi 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto.
13.4 Nagrodą dodatkową III-go stopnia w loterii jest karta paliwowa do realizacji
na stacjach sieci bp o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy
opis nagrody dodatkowej III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 6 do regulaminu.

Łączna liczba wszystkich nagród dodatkowych III-go stopnia w loterii wynosi 140 (słownie:
sto czterdzieści) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród dodatkowych III-go stopnia w loterii wynosi 14.000,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) brutto.
13.5 Nagrodą dodatkową IV-go stopnia w loterii jest bon towarowy do PSB Mrówka
o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody
dodatkowej IV-go stopnia znajduje się w załączniku nr 7 do regulaminu
Łączna liczba wszystkich nagród dodatkowych IV-go stopnia w loterii wynosi 200 (słownie:
dwieście) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród dodatkowych IV-go stopnia w loterii wynosi 20.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto.
13.6 Nagrodą dodatkową V-go stopnia w loterii są dwa pojedyncze vouchery na seans
2D w kinie sieci MULTIKINO o łącznej wartości 69,80 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć
złotych 80/100) brutto. Szczegółowy opis nagrody dodatkowej V-go stopnia znajduje się
w załączniku nr 8 do regulaminu.
Łączna liczba wszystkich nagród dodatkowych V-go stopnia w loterii wynosi 60 (słownie:
sześćdziesiąt) sztuk.
Łączna wartość wszystkich nagród dodatkowych V-go stopnia w loterii wynosi 4.188,00 zł
(słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto.
13.7 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 1.406 (słownie: jeden tysiąc czterysta
sześć) sztuk.
13.8 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 687.188,00 zł brutto (słownie: sześćset
osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).
13.9 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
14.1 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.
14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zabezpieczenie zgodności przebiegu loterii z jej regulaminem i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
udział w czynnościach wydawania wygranych,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
14.3 Osoba/osoby sprawujące nadzór będą brać udział w procesie produkcji kuponów
loteryjnych, w tym będą nadzorować, aby została wydrukowana odpowiednia liczba kuponów
z informacją o nagrodzie głównej i nagrodach dodatkowych wraz z indywidualnymi
i unikatowymi kodami przypisanymi do poszczególnych nagród oraz z informacją o braku
wygranej. Informacje o nagrodach głównych i nagrodach dodatkowych oraz braku wygranej

będą naniesione na kuponach w sposób, który uniemożliwi ich sprawdzenie bez oderwania
wierzchniej (pierwszej) strony kuponu. Osoba/osoby sprawujące nadzór zadbają również
o to, aby proces pakowania kuponów przebiegał losowo (tj. kupony z informacją o nagrodach
głównych i nagrodach dodatkowych zostaną wymieszane oraz spakowane losowo,
a następnie zostaną rozdystrybuowane do sklepów promocyjnych).
WARUNKI WYDANIA NAGRÓD, TERMINY WYDANIA NAGRÓD
WYDANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH
15.1 Każdy uczestnik, który na kuponie loteryjnym znajdzie napis „Wygrałeś BMW SERII 3”
wraz z indywidualnym i unikatowym kodem danej nagrody w loterii, w celu otrzymania
nagrody musi:
a) niezwłocznie wypełnić i przesłać formularz dla laureatów nagród głównych (formularz
elektroniczny), zawierający wymagane dane i oświadczenia laureata, wskazane w pkt. 15.2
regulaminu, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem:
www.wielka-loteria.pl
albo
b) niezwłocznie telefonicznie skontaktować się z organizatorem dzwoniąc do organizatora
pod numer (42) 208 08 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:0017:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora). W rozmowie
telefonicznej ww. uczestnik musi podać wymagane dane i oświadczenia (wskazanych w pkt.
15.2 regulaminu).
Niezależnie od ww. kontaktu z organizatorem i podania danych w jeden z ww. sposobów
każdy uczestnik, który na kuponie loteryjnym znajdzie napis „Wygrałeś BMW SERII 3” wraz
z indywidualnym i unikatowym kodem danej nagrody w loterii musi przesłać lub doręczyć
osobiście, w terminie do dnia 30.12.2021 r. do biura organizatora (Smolar Agencja
Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź), oryginał formularza dla laureatów
(formularz papierowy) zawierającego wymagane dane i oświadczenia laureata, wskazane
w pkt. 15.2 regulaminu, wraz z oryginałem zwycięskiego kuponu loteryjnego. O zachowaniu
ww. terminu decyduje data wpływu wymaganych danych i oświadczeń do biura organizatora
(laureat ma swobodny wybór odnośnie sposobu dostarczenia wymaganych danych np.
poczta polska, przesyłka kurierska, doręczenie osobiste itp.).
Wzór pisemnego formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów nagród
głównych, znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.smolar.pl/wielka-loteriaPayback, www.wielka-loteria.pl skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane
są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez
organizatora, z zastrzeżeniem, że muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i
oświadczenia wskazane w pkt. 15.2 regulaminu.
15.2 Laureaci nagród głównych zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi oryginału
zwycięskiego kuponu loteryjnego oraz do podania (w sposób i w terminach wskazanych
w pkt. 15.1 regulaminu) następujących danych i oświadczeń (formularz papierowy
i elektroniczny):
a)

numer karty PAYBACK, przy użyciu której laureat otrzymał zwycięski kupon – patrz
załącznik nr 2 do regulaminu,
b) indywidualny i unikatowy kod danej nagrody w loterii (kod znajdujący się na zwycięskim
kuponie) - patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
c) napis znajdujący się na zwycięskim kuponie w polu gry - patrz załącznik nr 1 do
regulaminu,

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

imię i nazwisko laureata nagrody głównej,
pełen adres zamieszkania laureata nagrody głównej,
numer telefonu komórkowego laureata nagrody głównej,
adres e-mail laureata nagrody głównej,
seria i numer dokumentu tożsamości laureata nagrody głównej,
nr ewidencyjny PESEL laureata nagrody głównej lub data urodzenia i obywatelstwo
laureata w przypadku braku posiadania nr PESEL,
oświadczenia laureata nagrody głównej o następującej treści:

„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi oraz Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób.
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 marki
BMW 318i, zgodnie z regulaminem loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!” oraz
że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu,
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych
z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”.
k)

data i własnoręczny podpis laureata nagrody głównej (dot. informacji pisemnych
przekazywanych przez laureata zgodnie z pkt. 15.1 regulaminu).

W przypadku nieprzekazania organizatorowi oryginału zwycięskiego kuponu loteryjnego oraz
ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody głównej, w sposób i w
terminie wskazanym w regulaminie, niewydana nagroda główna pozostaje w dyspozycji
organizatora.
15.3 Warunkiem wydania nagrody głównej jest:
a) przekazanie przez laureata nagrody głównej oryginału zwycięskiego kuponu loteryjnego
oraz wymaganych danych i oświadczeń zgodnie z postanowieniami regulaminu, w tym
w terminie wskazanym w regulaminie,
b) wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata nagrody głównej, a także
wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru nagrody głównej),
c) zarejestrowanie pojazdu przez laureata nagrody głównej oraz opłacenie obowiązkowego
ubezpieczenia OC.
15.4 Organizator w przypadku nagród głównych nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu,
obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej
do miejsca odbioru nagrody (tj. do Wrocławia). Pokrycie wyżej wymienionych kosztów
pozostaje w gestii każdego laureata nagrody głównej w loterii.
15.5 Nagrody główne, wskazane w pkt. 13.1 regulaminu, zostaną wydane w miejscu
i terminie indywidualnie uzgodnionym z laureatem (tj. we Wrocławiu), nie później niż do dnia
31.01.2022 r.

15.6 Nagrody główne, wskazane w pkt. 13.1 regulaminu, nieodebrane z winy lub przyczyny
leżącej po stronie laureatów do dnia 31.01.2022 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
15.7 Laureaci nagród głównych, mogą zostać poproszeni przez organizatora o wyrażenie
zgody na:
a) bezpłatne podanie informacji o wynikach losowania, tj. informacji zawierającej imię
i miejsce zamieszkania laureata nagrody głównej wraz z informacją o sklepie
promocyjnym, w którym padła nagroda, na social media zarządzanych,
administrowanych przez Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
lub
b) bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku ww. laureata w celach promocyjnych
i marketingowych przez Loyalty Partner Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wyrażenie zgody/zgód o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie stanowi warunku
wydania nagrody laureatowi nagrody głównej.
WYDANIE NAGRÓD DODATKOWYCH I-GO STOPNIA
15.8 Każdy uczestnik, który na kuponie loteryjnym znajdzie napis „Wygrałeś kartę
paliwową na bp o wartości 2000 zł” wraz z indywidualnym i unikatowym kodem danej
nagrody w loterii, w celu otrzymania nagrody musi:
a) niezwłocznie wypełnić i przesłać formularz dla laureatów nagród dodatkowych I-go stopnia
(formularz elektroniczny), zawierający wymagane dane i oświadczenia laureata, wskazane w
pkt. 15.9 regulaminu, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem:
www.wielka-loteria.pl
albo
b) niezwłocznie telefonicznie skontaktować się z organizatorem dzwoniąc do organizatora
pod numer (42) 208 08 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:0017:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora). W rozmowie
telefonicznej ww. uczestnik musi podać wymagane dane i oświadczenia (wskazanych w pkt.
15.9 regulaminu).
Niezależnie od ww. kontaktu z organizatorem i podania danych w jeden z ww. sposobów
każdy uczestnik, który na kuponie loteryjnym znajdzie napis „Wygrałeś kartę paliwową na
bp o wartości 2000 zł” wraz z indywidualnym i unikatowym kodem danej nagrody w loterii
musi przesłać lub doręczyć osobiście, w terminie do dnia 30.12.2021 r. do biura
organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź),
oryginał formularza dla laureatów (formularz papierowy) zawierającego wymagane dane i
oświadczenia laureata, wskazane w pkt. 15.9 regulaminu, wraz z oryginałem zwycięskiego
kuponu loteryjnego. O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu wymaganych danych i
oświadczeń do biura organizatora (laureat ma swobodny wybór odnośnie sposobu
dostarczenia wymaganych danych np. poczta polska, przesyłka kurierska, doręczenie
osobiste itp.).
Wzór pisemnego formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów nagród
dodatkowych I-go stopnia, znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
www.smolar.pl/wielka-loteria-Payback, www.wielka-loteria.pl skąd laureat może pobrać
gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu
proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, że muszą się na nich znaleźć
wszystkie wymagane dane i oświadczenia wskazane w pkt. 15.9 regulaminu.
15.9 Laureaci nagród dodatkowych I-go stopnia zobowiązani są do dostarczenia
organizatorowi oryginału zwycięskiego kuponu loteryjnego oraz do podania (w sposób

i w terminach wskazanych w pkt. 15.8 regulaminu) następujących danych i oświadczeń
(formularz papierowy i elektroniczny):
a) numer karty PAYBACK, przy użyciu której laureat otrzymał zwycięski kupon – patrz
załącznik nr 2 do regulaminu,
b) indywidualny i unikatowy kod danej nagrody w loterii (kod znajdujący się na zwycięskim
kuponie) - patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
c) napis znajdujący się na zwycięskim kuponie w polu gry - patrz załącznik nr 1 do
regulaminu,
d) imię i nazwisko laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia,
e) pełen adres zamieszkania laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia,
f) numer telefonu komórkowego laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia,
g) adres e-mail laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia,
h) oświadczenia laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia o następującej treści:
„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi oraz Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób.
Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową,
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”.
k) data i własnoręczny podpis laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia.
W przypadku nieprzekazania organizatorowi oryginału zwycięskiego kuponu loteryjnego oraz
ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia, w
sposób i w terminie wskazanym w regulaminie, niewydana nagroda dodatkowa I-go stopnia
pozostaje w dyspozycji organizatora.
15.10 Warunkiem wydania nagrody dodatkowej I-go stopnia jest:
a) przekazanie przez laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia oryginału zwycięskiego
kuponu loteryjnego oraz wymaganych danych i oświadczeń zgodnie z postanowieniami
regulaminu, w tym w terminie wskazanym w regulaminie,
b) wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata nagrody dodatkowej I-go
stopnia, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru nagrody).
15.11 Nagrody dodatkowe I-go stopnia, wskazane w pkt. 13.2 regulaminu, zostaną wysłane
do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej (na wskazany przez laureata, zgodnie
z pkt. 15.8, pkt. 15.9 regulaminu, adres zamieszkania), po otrzymaniu od laureata kompletu
wymaganych danych i oświadczeń, w terminie do dnia 24.01.2022 r. W przypadku
nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym
podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie można będzie umówić
się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej.
Laureat nagrody dodatkowej I-go stopnia może odebrać przesyłkę z nagrodą najpóźniej do
dnia 31.01.2022 r.

15.12 Nagrody dodatkowe I-go stopnia, wskazane w pkt. 13.2 regulaminu, nieodebrane
z winy lub przyczyny leżącej po stronie laureatów do dnia 31.01.2022 r. pozostają
w dyspozycji organizatora.
WYDANIE NAGRÓD DODATKOWYCH II-GO/ III-GO/ IV-GO/ V-GO STOPNIA
15.13 Każdy uczestnik, który na kuponie loteryjnym znajdzie jeden z poniższych napisów
wraz z indywidualnym i unikatowym kodem danej nagrody w loterii, tj. napis:
„Wygrałeś kartę podarunkową do Kauflandu o wartości 100 zł", „Wygrałeś kartę
paliwową na bp o wartości 100 zł”, „Wygrałeś bon towarowy do PSB Mrówka
o wartości 100 zł”, „Wygrałeś dwa bilety do MULTIKINA” (tj. laureat danej nagrody
dodatkowej II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia) musi niezwłocznie, nie później niż
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2021 r., przekazać organizatorowi wymagane
dane i oświadczenia poprzez (według własnego wyboru):
a) prawidłowe wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza dla laureatów ww. nagród
dodatkowych II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia, z wymaganymi danymi i oświadczeniami
(wskazanymi w pkt. 15.14 regulaminu). Formularz elektroniczny będzie dostępny dla
ww. laureatów na stronie internetowej pod adresem www.wielka-loteria.pl
albo
b) prawidłowe podanie wymaganych danych i oświadczeń (wskazanych w pkt. 15.14
regulaminu) telefonicznie dzwoniąc do organizatora pod numer (42) 208 08 00 w dni
robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00-17:00 (koszt połączenia
ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
15.14 Laureaci nagród dodatkowych II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia zobowiązani są do
podania (w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 15.13 lit. a) albo lit. b) regulaminu)
następujących danych i oświadczeń:
a) numer karty PAYBACK, przy użyciu której laureat otrzymał zwycięski kupon – patrz
załącznik nr 2 do regulaminu,
b) indywidualny i unikatowy kod danej nagrody w loterii (kod znajdujący się na zwycięskim
kuponie) - patrz załącznik nr 1 do regulaminu,
c) napis znajdujący się na zwycięskim kuponie w polu gry - patrz załącznik nr 1 do
regulaminu,
d) imię i nazwisko laureata nagrody dodatkowej II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia,
e) numer telefonu komórkowego laureata nagrody dodatkowej II-go/ III-go/ IV-go/ V-go
stopnia,
f) pełen adres zamieszkania laureata nagrody dodatkowej II-go/ III-go/ IV stopnia, pod
który zostanie wysłana nagroda dodatkowa (dot. wszystkich laureatów nagród
dodatkowych za wyjątkiem laureatów nagród dodatkowych V-go stopnia),
g) adres e-mail laureata nagrody dodatkowej II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia,
h) oświadczenia laureata nagrody dodatkowej II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia
o następującej treści:
„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi oraz Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób.
Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową,
rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.”.

W przypadku nieprzekazania organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez
laureata nagrody dodatkowej II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia, w sposób i w terminie
wskazanym w regulaminie, niewydana ww. nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.
15.15 Warunkiem wydania nagrody dodatkowej II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia jest:
a) przekazanie przez laureata nagrody dodatkowej II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia
wymaganych danych i oświadczeń zgodnie z postanowieniami regulaminu, w tym w
terminie wskazanym w regulaminie – dotyczy wszystkich laureatów nagród dodatkowych,
b) wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata nagrody dodatkowej II-go/
III-go/ IV-go stopnia, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru
nagrody) – nie dotyczy laureata nagrody dodatkowej V-go stopnia.
15.16 Nagrody dodatkowe II-go/ III-go/ IV-go stopnia, wskazane w pkt. od 13.3 do 13.5
regulaminu, zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej (na
wskazany przez laureata, zgodnie z pkt. 15.13, pkt. 15.14 regulaminu, adres zamieszkania),
po otrzymaniu od laureata kompletu wymaganych danych i oświadczeń, w terminie do dnia
24.01.2022 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie
pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy
kurierskiej, gdzie można będzie umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny
nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat ww. nagrody może odebrać przesyłkę z
nagrodą najpóźniej do dnia 31.01.2022 r.
15.17 Nagrody dodatkowe V-go stopnia, wskazane w pkt. 13.6 regulaminu, zostaną
wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany
w formularzu dla laureatów (zgodnie z pkt. z pkt. 15.13, pkt. 15.14 regulaminu), w terminie do
dnia 31.01.2022 r. Każdy laureat ww. nagrody zobowiązany jest do regularnego sprawdzania
czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika
zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości-śmieci” / „spam”.
15.18 Wszystkie nagrody dodatkowe II-go/ III-go/ IV-go/ V-go stopnia w loterii, wskazane
w pkt. od 13.3 do 13.6 regulaminu, nieodebrane z winy lub przyczyny leżącej po stronie
laureatów do dnia 31.01.2022 r. pozostają w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
16.1 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,
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 14.02.2022 r.
16.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry
hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść
żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.

16.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 16.1 regulaminu oraz zawierające
wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 16.2 regulaminu.
16.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 28.02.2022 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
16.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
17.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
17.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE
18.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
19.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją loterii
promocyjnej „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!” (w tym danych laureatów),
jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
19.2 Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, jako administrator danych
osobowych informuje, że:
a) dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych w związku
z organizacją loterii promocyjnej „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”, w tym: dot.
laureata nagrody głównej: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, nr
ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku posiadania nr
PESEL, pełen adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego, nr karty PAYBACK;
dot. laureata nagrody dodatkowej: imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania, numer
telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej (tzw. adres e-mail), nr karty
PAYBACK są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, w tym
w celu ustalenia prawa do uzyskania nagrody, wydania nagrody, udzielenia odpowiedzi
na ewentualne pytania dot. loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed
ewentualnymi roszczeniami oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych
ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z uczestnictwem w loterii, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

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 powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wypełnienia przez
organizatora będącego administratorem danych osobowych obowiązków wynikających z
niniejszego regulaminu, w szczególności do ustalenia prawa do wygranej oraz wydania
nagrody laureatowi. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości
ustalenia prawa do wygranej oraz wydania nagrody laureatowi,
osobie podającej dane osobowe w związku z uczestnictwem w loterii 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 można złożyć w formie pisemnej na adres
administratora/organizatora, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl,
osobie podającej dane osobowe w związku z uczestnictwem w loterii 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
prawa,
dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją loterii mogą być
przekazane/udostępnione przez ww. administratora innym podmiotom w celu realizacji
przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz
obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi
serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których
gromadzone są dane osobowe, podmiotom uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do
wzięcia udziału w loterii lub uprawnień do nagrody lub realizującym wydania nagrody,
w tym Loyalty Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz podmiotom
świadczącym usługi pocztowe / kurierskie w celu doręczenia przesyłek, a także
podmiotom obsługującym administratorów prawnie i księgowo,
dane osobowe uzyskane w związku z organizacją loterii będą przechowywane przez
administratora do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, które są związane z loterią,
dane osobowe laureatów mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją loterii nie będą przekazywane
przez administratora do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20.1 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.2020 poz.
2094 ze zm.).
20.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2020 poz.
2094 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.

20.3 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) 208 08 00 lub (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

Załącznik nr 1 do regulaminu loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Wizualizacja przykładowego kuponu loteryjnego wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się
wynik gry (pole gry) oraz indywidualny i unikatowy kod danej nagrody w loterii.

INDYWIDULANY
KOD NAGRODY

Załącznik nr 2 do regulaminu loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Wizualizacja przykładowej karty PAYBACK z uwidocznionym numerem karty PAYBACK
(Uwaga: poniżej wskazano wizualizację przykładowej karty PAYBACK wszystkie inne karty
PAYBACK Polska – nie wskazane w wizualizacji - biorą udział w loterii)
Awers

Rewers

Załącznik nr 3 do regulaminu loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki BMW 318i Sedan model
Adventage o wartości 162.900,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
złotych 00/100) brutto.
Rocznik 2021 r.
71DY BMW318 Sedan
7LC Model Advantage
Usługi
7NH

Pakiet Service Inclusive - 5 lat / 100.000km

Załącznik nr 4 do regulaminu loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Szczegółowy opis nagrody dodatkowej I-go stopnia w loterii „WIELKA LOTERIA NA
TWOJE ŚWIĘTA!”
Nagrodą dodatkową I-go stopnia w loterii jest karta prepaid bp SuperCard
z przeznaczeniem na zakup paliwa na stacjach sieci bp o wartości 2.000,00 zł (słownie:
dwa tysiące złotych 00/100) brutto.
Karta paliwowa (lub kilka kart paliwowych) do realizacji na stacjach sieci bp o łącznej
wartości 2.000,00 zł brutto jest przekazywana w formie plastikowej karty na okaziciela,
upoważniającej do dokonania płatności za paliwo, produkty sklepowe oraz usługi na stacji
benzynowej sieci bp na terenie Polski. Kartę należy przekazać kasjerowi przy płatności za
zakupy, wraz z informacją o kwocie, która ma zostać pobrana.
Powyższa karta paliwowa:
- może być używana wielokrotnie na stacji bp, aż do momentu wyczerpania środków,
- jest ważna 24 m-ce od jej aktywacji.
Załącznik nr 5 do regulaminu loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Szczegółowy opis nagrody dodatkowej II-go stopnia w loterii „WIELKA LOTERIA NA
TWOJE ŚWIĘTA!”
Nagrodą dodatkową II-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Kaufland o wartości
100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto.
Powyższa karta podarunkowa może zostać zrealizowana w dowolnie wybranym sklepie sieci
Kaufland na terenie całej Polski. Karta podarunkowa stanowiąca nagrodę w niniejszej loterii
nie jest honorowana przez sklepy sieci Kaufland za granicą.
Wydana karta podarunkowa jest już aktywna. Nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych
czynności ani też ponownej aktywacji karty.
Karta podarunkowa może zostać użyta wielokrotnie, do wyczerpania środków.
Realizacja karty może nastąpić wyłącznie po jej okazaniu.
Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę ani też nie jest wydawana z
niej reszta.
Karta podarunkowa upoważnia do zakupu wszystkich dostępnych w ofercie sieci Kaufland
artykułów na kwotę, na którą opiewa wartość nominalna karty. Za pomocą karty
podarunkowej nie można jednak dokonać zapłaty rachunków przy kasie (takich jak: prąd,
woda, gaz).
W przypadku dokonania zakupu na kwotę przewyższającą wartość nominalną karty, osoba
dokonująca zakupów jest zobowiązana do dokonania dopłaty kwoty stanowiącej różnicę
między wartością zakupionych towarów, a wartością nominalną karty podarunkowej.
Karta podarunkowa jest ważna 4 lata od daty ich aktywacji. Ważność karty można
sprawdzić:

a) w Punkcie Obsługi Klienta w każdym markecie Kaufland w Polsce,
albo
b) dzwoniąc pod numer + 4871 377 09 90
Kartę podarunkową należy przechowywać jak inne środki płatnicze. Laureat loterii ma
obowiązek posługiwania się kartą zachowaną w należytym stanie, to jest w stanie
umożliwiającym pełen odczyt danych na karcie. W przypadku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia karty podarunkowej przez laureata loterii nie zostanie wydany duplikat karty
podarunkowej.
Szczegółowe informacje dotyczące kart podarunkowych Kaufland znajdują się w regulaminie
dostępnym na stronie internetowej pod adresem:
https://www.kaufland.pl/dla-klienta/bony.html
Załącznik nr 6 do regulaminu loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Szczegółowy opis nagrody dodatkowej III-go stopnia w loterii „WIELKA LOTERIA NA
TWOJE ŚWIĘTA!”
Nagrodą dodatkową III-go stopnia w loterii jest karta paliwowa do realizacji na stacjach
sieci bp o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100).
Karta paliwowa do realizacji na stacjach sieci bp o wartości 100,00 zł brutto jest
przekazywana w formie plastikowej karty na okaziciela, upoważniającej do dokonania
płatności za paliwo, produkty sklepowe oraz usługi na stacji benzynowej sieci bp na terenie
Polski. Kartę należy przekazać kasjerowi przy płatności za zakupy, wraz z informacją o
kwocie, która ma zostać pobrana.
Powyższa karta paliwowa:
- może być używana wielokrotnie na stacji bp, aż do momentu wyczerpania środków,
- jest ważna 24 m-ce od jej aktywacji.
Załącznik nr 7 do regulaminu loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Szczegółowy opis nagrody dodatkowej IV-go stopnia w loterii „WIELKA LOTERIA NA
TWOJE ŚWIĘTA!”
Nagrodą dodatkową IV-go stopnia w loterii jest bon towarowy do PSB Mrówka
wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto.
Bon podarunkowy może być zrealizowany we wszystkich sklepach stacjonarnych PSBMrówka, nie podlega wymianie na środki pieniężne, posiada termin ważności, po którym nie
może być zrealizowany, może być zrealizowany przez każdego posiadacza bonu, jest
jednorazowego użytku.
Bon uprawnia do realizacji zakupów o określonej wartości po okazaniu bonu kasjerowi, w
przypadku zakupów o wyższej wartości niż bon, klient ma możliwość dopłaty różnicy w innej
formie płatności (gotówka, karta płatnicza, punkty PAYBACK).
Czas ważności bonów: 31.05.2022r.

Załącznik nr 8 do regulaminu loterii „WIELKA LOTERIA NA TWOJE ŚWIĘTA!”
Szczegółowy opis nagrody dodatkowej V-go stopnia w loterii „WIELKA LOTERIA NA
TWOJE ŚWIĘTA!”
Nagrodą dodatkową V-go stopnia w loterii są dwa pojedyncze vouchery na seans 2D w
kinach sieci MULTIKINIO o łącznej wartości 69,80zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych
80/100) brutto.
Vouchery uprawniają do otrzymania dwóch biletów do dowolnego kina sieci Multikino, na
wybrany seanse 2D od poniedziałku do niedzieli.
Vouchery ważne są do 30.06.2022 r. nie podlegają wymianie na gotówkę. Vouchery można
zrealizować w kasie kin po okazaniu go kasjerowi oraz on-line na stronie
https://multikino.pl/repertuar po wybraniu filmu należy wpisać kod przy jego zakupie.

