
  

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„Mistrzowska loteria POLOmarketu 2021!” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Mistrzowska loteria POLOmarketu 2021!”. 

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. 

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) oraz zezwolenia 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. 

4. 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 prowadzona pod nazwą „Mistrzowska loteria POLOmarketu 2021!” zwana jest dalej 
„loterią”. 

4.2. Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną 
loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania 
zakupów promocyjnych. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 09.06.2021 r. do dnia 13.07.2021 r. 

4.3. Zakup promocyjny – jednorazowy zakup dowolnych produktów (z zastrzeżeniem wyłączonych 
produktów poniżej wskazanych) za nie mniej niż 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) brutto, 
dokonany w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym (stacjonarnie, 
za pomocą aplikacji mobilnej POLOmarket – mój ulubiony lub za pomocą e-sklepu Sieci POLOmarket) 
i udokumentowany jedynym dowodem zakupu, tzw. zakup w wariancie wartościowym (wariant 
obligatoryjny – obowiązkowy w celu wzięcia udziału w loterii). Ww. zakup promocyjny ograniczony jest 
w ramach jednorazowej transakcji do wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) brutto, 
czyli maksymalna liczba losów, możliwa do otrzymania w ramach jednej transakcji w wariancie 
wartościowym wynosi 15 (słownie: piętnaście) sztuk. 

Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów dostępnych w sklepach promocyjnych:  
a) napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa, 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 2019 r. poz. 2277 ze zm.); 

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 2019 r. poz. 2182 ze zm.); 

c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 944 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) doładowań telefonów oraz opłacanie rachunków (POLOmarket jest tylko pośrednikiem operatorów 
tych usług). 

W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z loterii, 
podstawą do wzięcia udziału w loterii i otrzymania odpowiedniej liczby losów będzie kwota dowodu 
zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych. 

Dodatkowo w przypadku dokonania w ramach jednej transakcji zakupu promocyjnego (oprócz zakupu  
w wariacie wartościowym): 

− zakupu w wariancie jakościowym (wariant fakultatywny / opcjonalny) z pkt. 4.3.1 regulaminu, 
uczestnik otrzymuje 1 dodatkowy los w loterii, oraz 



  

 

− zakupu w wariancie ilościowym (wariant fakultatywny / opcjonalny) z pkt. 4.3.2 regulaminu, 
uczestnik otrzymuje 1 dodatkowy los w loterii. 

Zakupy promocyjne kumulują się, tzn. uczestnik który np. w ramach jednej transakcji dokonał 
wielokrotności zakupu promocyjnego w wariancie wartościowym oraz w ramach tej transakcji dokonał 
również np. dodatkowo zakupu promocyjnego w wariancie jakościowym i/lub dodatkowo zakupu 
promocyjnego w wariancie ilościowym, ma prawo do otrzymania takiej liczby losów, która wynika 
zarówno z zakupu wartościowego oraz zakupu jakościowego i/lub zakupu ilościowego. 

W przypadku, gdy konsument skorzysta z prawa do udziału w loterii, wówczas nie będzie mógł 
dokonać zwrotu produktu lub produktów zakupionych w ramach zakupu promocyjnego. Powyższe 
postanowienie nie wyłącza praw uczestnika unormowanych w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 
2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) oraz o Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.  
z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

Charakterystyka fakultatywnych / opcjonalnych zakupów promocyjnych w loterii: 

4.3.1. wariant jakościowy – zakup dowolnie wybranego minimum jednego specjalnego produktu 
promocyjnego wskazanego w materiałach promocyjnych (np. na plakatach) pod hasłem „Kup  
i sprawdź czy wygrałeś”, pod warunkiem jego dostępności w sklepie promocyjnym, w określonym 
czasie trwania sprzedaży promocyjnej. Aktualna lista specjalnych produktów promocyjnych z serii 
„Kup i sprawdź czy wygrałeś” uprawniających do uzyskania dodatkowych losów w loterii będzie 
zamieszczona dodatkowo na stronie internetowej loterii.  

4.3.2 wariant ilościowy – zakup specjalnie wytypowanych produktów w określonym czasie sprzedaży 
promocyjnej w określonej liczbie. Aktualna lista ww. specjalnie wytypowanych produktów, których 
zakup uprawnia do uzyskania dodatkowych losów w loterii będzie zamieszczona na stronie 
internetowej loterii.  

4.4. POLOkarta – karta stałego klienta, która przyznaje prawo do korzystania przez jej użytkowników 
z ofert specjalnych przy zakupie wskazanych towarów z asortymentu sklepów sieci POLOmarket na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. POLOkarta występuje w wersji klasycznej (plastikowej karty, tzw. 
POLOkarty) oraz w wersji elektronicznej (karty w aplikacji mobilnej, tzw. e-POLOkarty). 

Szczegółowy opis POLOkarty oraz e-POLOkarty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.polomarket.pl/files/polokarta/regulamin_polokarta.pdf.  

Uczestnik zgłaszając się do loterii zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, musi 
obowiązkowo podać w zgłoszeniu numer aktywnej POLOkarty lub e-POLOkarty, którą użył 
podczas zakupu promocyjnego.  

Posiadanie aktywnej POLOkarty lub e-POLOkarty jest warunkiem koniecznym, aby wziąć udział 
w niniejszej loterii. Uczestnik może założyć POLOkartę lub e-POLOkartę w trakcie trwania 
loterii. 

Uczestnik, który posiada aktywną e-POLOkartę i użył jej podczas zakupu promocyjnego (tzn. okazał 
ją kasjerowi w trakcie zakupu promocyjnego a kasjer ją odbił albo dokonał rezerwacji towaru i/lub 
opłacił towar przy użyciu aplikacji mobilnej POLOmarket albo dokonał rezerwacji i/lub zakupu towaru 
poprzez e-sklep POLOmarket), uzyskuje prawo do 1 dodatkowego losu w loterii. Dodatkowy los  
w loterii przyznawany będzie z chwilą użycia przez uczestnika aktywnej e-POLOkarty w trakcie 
dokonywania zakupu promocyjnego.  

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej POLOmarket – mój ulubiony znajduje się na stronie 
internetowej pod adresem: https://www.polomarket.pl/files/file/19_06_07-POLOmarket-aplikacja-
regulamin.pdf. 

4.5. Sklep promocyjny (zw. także „sklepem”) – dowolny sklep sieci POLOmarket (sklepy 
stacjonarne, e-sklep Sieci POLOmarket działający na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.esklep.polomarket.pl/ oraz działający w aplikacji mobilnej POLOmarket – mój ulubiony) na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej czynny w czasie obowiązywania loterii, w którym można dokonać 
zakupu promocyjnego. 

Regulamin e-sklepu Sieci POLOmarket znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.polomarket.pl/files/file/regulamin-cliccollect.pdf. 

http://www.polomarket.pl/files/polokarta/regulamin_polokarta.pdf
https://www.polomarket.pl/files/file/19_06_07-POLOmarket-aplikacja-regulamin.pdf
https://www.polomarket.pl/files/file/19_06_07-POLOmarket-aplikacja-regulamin.pdf
https://www.esklep.polomarket.pl/
https://www.polomarket.pl/files/file/regulamin-cliccollect.pdf


  

 

4.6. Strona internetowa loterii – przygotowana dla potrzeb niniejszej loterii strona internetowa pod 
adresem: www.POLOteria.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy 
służący do rejestracji zgłoszeń do loterii. 

4.7. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

4.8. Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na 
pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt. 7 regulaminu) potwierdzający 
dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny i oryginalny, 
tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na 
dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie 
jest w szczególności jego: 
- kserokopia, 
- kopia notarialnie poświadczona, 
- wtórnik, 
- odpis, 
- duplikat, 
- skan. 
Uczestnik, zobowiązany jest do każdorazowego zachowania dowodu zakupu. Uczestnik, który 
wielokrotnie zgłosił się do loterii zobowiązany jest do zachowania wszystkich dowodów zakupów, pod 
rygorem utraty prawa do danej nagrody. 

5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 09.06.2021 r., a kończy w dniu 18.10.2021 r., przy 
czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne 
opisane w pkt. 20 regulaminu.  

7. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu 
cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem polskiej sieci 
komórkowej GSM, która posiada aktywną POLOkartę lub e-POLOkartę. W loterii nie mogą 
uczestniczyć pracownicy (zarówno zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jak i umowy 
cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług): Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert 
Wojkowski w Łodzi, POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni, spółek należących do Sieci 
handlowej POLOmarket, w tym także pracownicy sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu 
loterii. Zakaz ten dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, 
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, 
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 

8. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

9. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie 
organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., 93 – 569 Łódź, ul. 
Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/POLOteria, na 
stronie internetowej loterii pod adresem: www.POLOteria.pl, a także może być dostępny na stronie 
internetowej sieci POLOmarket pod adresem: www.polomarket.pl oraz w każdym sklepie 
promocyjnym – u Kierownika sklepu promocyjnego.  

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, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie 
zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu. 

10. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

10.1. Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7 regulaminu, która chce wziąć udział  
w loterii, musi spełnić łącznie następujące warunki: 
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,  

http://www.smolar.pl/POLOteria
http://www.poloteria.pl/
http://www.polomarket.pl/


  

 

b) użyć aktywnej POLOkarty lub e-POLOkarty podczas zakupu promocyjnego (tzn. okazać ją 
kasjerowi w trakcie zakupu promocyjnego, celem jej odbicia przez kasjera albo dokonać 
rezerwacji towaru i/lub opłacić towar przy użyciu aplikacji mobilnej POLOmarket albo 
dokonać rezerwacji i/lub zakupu towaru poprzez e-sklep POLOmarket), 

c) dokonać płatności za zakup promocyjny,  
d) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego, 
e) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii, na 

zasadach określonych w regulaminie, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 09.06.2021 r. do 
godziny 23:59:59 dnia 13.07.2021 r. 

 
10.2. Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za 
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez 
podanie następujących danych i oświadczeń:  

− obowiązkowe dane i oświadczenia uczestnika loterii (obligatoryjnie): 
a) numer POLOkarty lub e-POLOkarty, która została użyta w trakcie dokonywania zakupu 

promocyjnego, 
b) numer telefonu komórkowego uczestnika (dla potrzeb loterii), 
c) adres e-mail uczestnika (dla potrzeb loterii), 
d) wybrać z rozwijanej listy stacjonarny sklep promocyjny, w którym uczestnik – w przypadku 

wygrania niniejszym zgłoszeniem do loterii nagrody natychmiastowej I-go, IV-go, VIII-go i od X-go 
do XVIII-go stopnia – chce zrealizować kupon z kodem alfanumerycznym uprawniającym do 
odbioru nagrody natychmiastowej I-go, IV-go, VIII-go i od X-go do XVIII-go stopnia, 

e) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:  

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

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Mistrzowska loteria POLOmarketu 2021!” wraz  
z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję 
jego wszystkie postanowienia.”. 

− opcjonalne dane i oświadczenia uczestnika loterii (fakultatywnie): 
f) adres e-mail uczestnika (do otrzymywania informacji handlowych), 
g) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą  
w Giebni pod numerem 20, 88 – 170 Pakość dla celów marketingowych. Moje dane osobowe 
udostępniam w ramach loterii dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do 
podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich 
przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co 
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.”. 

 „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą  
w Giebni pod numerem 20, 88 – 170 Pakość środkami komunikacji elektronicznej zgodnie  
z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U.2020 poz. 
344).”. 

 
10.3. Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii 
otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez 
wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz 
dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany w pkt. 10.2 
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. 

10.4. System komputerowy organizatora przy każdorazowym zgłoszeniu zakupu promocyjnego / 
zakupów promocyjnych (wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej loterii) 
automatycznie nalicza uczestnikowi odpowiednią liczbę losów, zgodnie z pkt. 4.3 i pkt. 4.4 regulaminu 
uwzględniając wszystkie zakupy promocyjne danego uczestnika dokonane: 

− od godz. 00:00:00 dnia 09.06.2021 r. do chwili skutecznego wysyłania zgłoszenia do loterii –  
w przypadku wysłania przez uczestnika pierwszego zgłoszenia do loterii, 



  

 

− od chwili skutecznego wysłania ostatniego zgłoszenia do loterii do chwili skutecznego wysłania 
kolejnego zgłoszenia do loterii – w przypadku wysłania przez uczestnika kolejnych zgłoszeń do 
loterii. 

System komputerowy organizatora przyporządkuje każdorazowo odpowiednią liczbę losów do danego 
zakupu promocyjnego zgłoszonego przez uczestnika, biorąc pod uwagę dokonanie poszczególnych 
zakupów promocyjnych: w wariancie wartościowym (zgodnie z pkt. 4.3 regulaminu) oraz w wariancie 
jakościowym (zgodnie z pkt. 4.3.1 regulaminu), i/lub w wariancie ilościowym (zgodnie z pkt. 4.3.2 
regulaminu) oraz czy ww. zakup promocyjny został dokonany przy użyciu aktywnej e-POLOkarty 
(zgodnie z pkt. 4.4 regulaminu).  

10.5. Uczestnik loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną 
przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii 
nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od 
organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub 
sprzętu, z którego korzysta uczestnik. W razie stosowania przez uczestnika narzędzi i ustawień 
antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od 
organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci” / „spam”. 

10.6. Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo 
domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania 
uczestników loterii) może w ramach całej loterii otrzymać dowolną liczbę nagród natychmiastowych 
oraz tylko jedną nagrodę tygodniową oraz tylko jedną nagrodę główną, z zastrzeżeniem postanowień 
pkt. 10.8 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba będzie zgłaszać się podając 
różne numery telefonów / adresów e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody 
tygodniowej i/lub nagrody głównej. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, 
dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą tygodniową i/lub nagrodą główną, a kolejna 
nagroda tygodniowa i/lub nagroda główna, która by mu przypadła, zostanie przekazana uczestnikowi  
z listy rezerwowej laureatów. 

10.7. Każdy jeden los danego uczestnika, z uwzględnieniem postanowień pkt. 10.8 regulaminu, bierze 
udział w losowaniu laureatów nagród natychmiastowych w etapie dziennym, w którym zgłoszenie 
wpłynęło (do momentu wyczerpania puli nagród natychmiastowych w danym etapie dziennym w 
loterii), w losowaniu laureatów nagród tygodniowych w etapie tygodniowym, w którym zgłoszenie 
wpłynęło, a także w losowaniu laureatów nagród głównych. 

10.8. Jeden los uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody (los raz wylosowany nie bierze 
udziału w dalszym losowaniu). 

10.9. Zgłoszenia w loterii można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 09.06.2021 
r. do godziny 23:59:59 dnia 13.07.2021 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. 

10.10. Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 
0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina 
umieszczona na dowodzie zakupu. 

10.11. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki 
określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub 
narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika 
złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia 
dokumentów (w tym wszystkich oryginałów dowodów zakupów promocyjnych) niezbędnych do 
prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in. podania wszystkich numerów telefonów uczestnika 
i/lub adresów e-mail, które podał w zgłoszeniu / zgłoszeniach do loterii, zgodnie z pkt. 10.2 
regulaminu. 
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa 
spełnienia powyższych żądań w terminie wyznaczonym przez organizatora, po przeprowadzeniu 
przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika 
z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w regulaminie loterii. W takim 
przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do danej nagrody 
tygodniowej i/lub nagrody głównej, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej. W przypadku 
nagrody natychmiastowej, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 



  

 

10.12. W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście 
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego 
wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii. 

11. GRA O NAGRODY – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

11.1. Losowania laureatów nagród tygodniowych oraz laureatów nagród głównych przeprowadzone 
będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 13.4 i pkt. 14.1 regulaminu w biurze organizatora 
w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. 

11.2. Losowania laureatów nagród tygodniowych oraz laureatów nagród głównych, będzie 
przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania 
decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii. 

Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone 
w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu (tj. odrębnemu losowi 
przyporządkowanemu do poszczególnego zgłoszenia uczestnika w loterii) będzie nadany unikatowy nr 
porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując 
laureata danej nagrody będzie losował numer porządkowy odrębnego losu przyporządkowanego do 
poszczególnego zgłoszenia w loterii. Losowanie laureatów nagród przeprowadzone zostanie  
w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem 
loterii. 

11.2.1. 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 2009r. (t.j. Dz. U. z 2020 
r., poz. 2094 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. 
Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest 
eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii 
oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. 
ustawy. 

11.2.2. Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - 
trafił).  

11.3. W trakcie każdego losowania laureatów nagród tygodniowych oraz laureatów nagród głównych, 
dla każdej ww. nagrody wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia 
okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 10.6, pkt. 10.11, pkt. 17.5 i pkt. 
17.8 regulaminu. Każda nagroda tygodniowa oraz nagroda główna będzie miała przypisanego 
jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego. 

12. GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE 

12.1. Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 35 (słownie: trzydzieści pięć) etapów 
dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii, tj. 
zaczyna się od godziny 00:00:00 i trwa do godziny 23:59:59 danego dnia. Pierwszy etap dzienny 
odbędzie się w pierwszym dniu trwania loterii, tj. 09.06.2021 r., natomiast ostatni etap dzienny 
przypada na ostatni dzień trwania sprzedaży promocyjnej tj. 13.07.2021 r. 

12.2. Losowość gry polega na tym, że uczestnik zgłasza się i jego prawidłowe zgłoszenie (tj. odrębne 
losy przyporządkowane do poszczególnego zgłoszenia uczestnika w loterii) jest zapisywane w bazie 
zgłoszeń według kryterium czasu, w jakim to prawidłowe zgłoszenie wpłynęło. Każda nagroda 
natychmiastowa w danym etapie dziennym jest z góry przypisana do określonego numeru 
porządkowego zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. Wynik gry zależy od 
przypadku. 

12.3. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii uczestnik natychmiast otrzymuje 
tzw. „e-zdrapkę, która pojawi się na ekranie urządzenia, z którego korzysta uczestnik (z którego 
wysłano zgłoszenie). W celu odczytania wyniku gry i uzyskania informacji czy zgłoszenie uczestnika 
jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, uczestnik musi usunąć warstwę ścieralną w polu gry e-zdrapki, 
tj. musi zetrzeć (np. za pomocą myszki lub palcem – na ekranie dotykowym) pole gry na wyświetlonej 
e-zdrapce lub nacisnąć przycisk do automatycznego ścierania e-zdrapki. W przypadku wygranej na 
stronie internetowej loterii zostanie wyświetlony komunikat o wygranej. Dodatkowo w przypadku 



  

 

wygranej organizator prześle automatycznie w tym samym czasie na adres e-mail uczestnika podany 
przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, wiadomość e-mail z informacją o wygraniu nagrody 
natychmiastowej oraz informację o dalszej procedurze odbioru nagrody wraz z linkiem do formularza 
dla laureatów nagród natychmiastowych. 

12.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata o 
wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności: 

− za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za 
indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik 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, informacji e–mail od organizatora, o której mowa w pkt. 
12.3 regulaminu, 

− ustawień sprzętowych, konfiguracji sprzętowych, legalności oprogramowania, z którego uczestnik 
korzysta, szybkości i jakości łącza internetowego z którego uczestnik korzysta (np. przerwania 
transmisji danych), które mogą mieć wpływ na działanie strony internetowej loterii, w tym np. na 
animacje z informacją o nagrodzie natychmiastowej, którą uczestnik wygrał, 

− z powodu podania przez uczestnika błędnego adresu e-mail i/lub zmiany adresu e-mail w czasie 
trwania loterii. 

 
12.5. 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”. 

13. LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH 

13.1. W trakcie trwania loterii odbędzie się 5 (słownie: pięć) losowań laureatów nagród tygodniowych. 

13.2. W trakcie każdego losowania nagród tygodniowych zostanie wyłonionych: 

− 4 (słownie: czterech) laureatów nagród tygodniowych I-go stopnia oraz 4 (słownie: czterech) 
laureatów rezerwowych nagród tygodniowych I-go stopnia, 

− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody tygodniowej II-go stopnia oraz 1 (słownie: jeden) laureat 
rezerwowy nagrody tygodniowej II-go stopnia. 

Każde losowanie laureatów nagród tygodniowych przebiegać będzie w następujący sposób: 

− pierwsze cztery wylosowane osoby zostaną laureatami nagród tygodniowych I-go stopnia 
(laureaci od nr 1 do nr 4), 

− kolejna wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody tygodniowej II-go stopnia (laureat nr 5), 

− kolejne cztery wylosowane osoby zostaną laureatami rezerwowymi nagród tygodniowych I-go 
stopnia (laureaci od nr 6 do nr 9), 

− kolejna wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody tygodniowej II-go stopnia 
(laureat nr 10). 

 
13.3. Laureaci rezerwowi nagród tygodniowych będą przyporządkowani do laureatów nagród 
tygodniowych według następującego schematu: 

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej I-go stopnia nr 6, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
tygodniowej I-go stopnia nr 1, 

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej I-go stopnia nr 7, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
tygodniowej I-go stopnia nr 2, 

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej I-go stopnia nr 8, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
tygodniowej I-go stopnia nr 3, 

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej I-go stopnia nr 9, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
tygodniowej I-go stopnia nr 4, 

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej II-go stopnia nr 10, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
tygodniowej II-go stopnia nr 5. 

13.4. Losowania laureatów nagród tygodniowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.8 regulaminu, 
odbywać się będą w następujące dni: 

− losowanie nr 1) w dniu 18.06.2021 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego 
etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 09.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 
15.06.2021 r., 



  

 

− losowanie nr 2) w dniu 25.06.2021 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu 
tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 16.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 22.06.2021 
r., 

− losowanie nr 3) w dniu 02.07.2021 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego etapu 
tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 23.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 29.06.2021 
r., 

− losowanie nr 4) w dniu 09.07.2021 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego 
etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 30.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 
06.07.2021 r., 

− losowanie nr 5) w dniu 16.07.2021 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piątego etapu 
tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 07.07.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 13.07.2021 
r. 

14. LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH (TZW. WIELKI FINAŁ) 

14.1. Wielki finał, czyli losowanie laureatów nagród głównych, odbędzie się w dniu 19.07.2021 r. w 
biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00. 

14.2. Losowanie finałowe odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń (tj. odrębnych losów 
przyporządkowanych do poszczególnych zgłoszeń uczestników w loterii) otrzymanych w okresie od 
godz. 00:00:00 dnia 09.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 13.07.2021 r., z zastrzeżeniem postanowień 
pkt. 10.8 regulaminu. 

14.3. W trakcie losowania zostanie wyłonionych: 

− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody głównej I-go stopnia oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy 
nagrody głównej I-go stopnia, 

− 2 (słownie: dwóch) laureatów nagród głównych II-go stopnia oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów 
rezerwowych nagród głównych II-go stopnia, 

− 2 (słownie: dwóch) laureatów nagród głównych III-go stopnia oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów 
rezerwowych nagród głównych III-go stopnia, 

− 2 (słownie: dwóch) laureatów nagród głównych IV-go stopnia oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów 
rezerwowych nagród głównych IV-go stopnia, 

− 4 (słownie: czterech) laureatów nagród głównych V-go stopnia oraz 4 (słownie: czterech) 
laureatów rezerwowych nagród głównych V-go stopnia, 

− 2 (słownie: dwóch) laureatów nagród głównych VI-go stopnia oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów 
rezerwowych nagród głównych VI-go stopnia. 

Losowanie laureatów nagród głównych przebiegać będzie w następujący sposób: 

− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej I-go stopnia (laureat nr 1), 

− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej I-go stopnia (laureat 
nr 2), 

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami nagród głównych II-go stopnia (laureaci nr 3 i 
nr 4), 

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami rezerwowymi nagród głównych II-go stopnia 
(laureaci nr 5 i nr 6), 

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami nagród głównych III-go stopnia (laureaci nr 7 i 
nr 8), 

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami rezerwowymi nagród głównych III-go stopnia 
(laureaci nr 9 i nr 10), 

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami nagród głównych IV-go stopnia (laureaci nr 
11 i nr 12), 

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami rezerwowymi nagród głównych IV-go stopnia 
(laureaci nr 13 i nr 14), 

− kolejne cztery wylosowane osoby zostaną laureatami nagród głównych V-go stopnia (laureaci nr 
15 do nr 18), 

− kolejne cztery wylosowane osoby zostaną laureatami rezerwowymi nagród głównych V-go stopnia 
(laureaci nr 19 i nr 22), 

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami nagród głównych VI-go stopnia (laureaci nr 
23 i nr 24), 

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami rezerwowymi nagród głównych VI-go stopnia 
(laureaci nr 25 i nr 26). 



  

 

 
14.4. Laureaci rezerwowi nagród głównych będą przyporządkowani do laureatów nagród głównych 
według następującego schematu: 

− laureat rezerwowy nagrody głównej I-go stopnia nr 2, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej I-go stopnia nr 1, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej II-go stopnia nr 5, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej II-go stopnia nr 3, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej II-go stopnia nr 6, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej II-go stopnia nr 4, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej III-go stopnia nr 9, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej III-go stopnia nr 7, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej III-go stopnia nr 10, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej III-go stopnia nr 8, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej IV-go stopnia nr 13, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej IV-go stopnia nr 11, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej IV-go stopnia nr 14, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej IV-go stopnia nr 12, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej V-go stopnia nr 19, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej V-go stopnia nr 15, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej V-go stopnia nr 20, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej V-go stopnia nr 16, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej V-go stopnia nr 21, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej V-go stopnia nr 17, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej V-go stopnia nr 22, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej V-go stopnia nr 18, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej VI-go stopnia nr 25, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej VI-go stopnia nr 23, 

− laureat rezerwowy nagrody głównej VI-go stopnia nr 26, będzie rezerwą dla laureata nagrody 
głównej VI-go stopnia nr 24. 

15. NAGRODY 

15.1. Nagrodą główną I-go stopnia w loterii jest samochód osobowy marki Hyundai i20 o wartości 
57.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis 
nagrody głównej I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody 
głównej I-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 6.422,22 zł 
(słownie: sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 22/100). Łączna całkowita wartość nagrody 
głównej I-go stopnia wynosi 64.222,22 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia 
dwa złote 22/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 6.422,22 zł (słownie: sześć 
tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 
podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie 
odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. 

15.2. Nagrodą główną II-go stopnia w loterii jest laptop marki Predator Helios o wartości 12.999,00 
zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Dodatkowo do nagrody głównej II-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody w 
wysokości 1.444,33 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści cztery złote 33/100). Łączna 
całkowita wartość nagrody głównej II-go stopnia wynosi 14.443,33 zł (słownie: czternaście tysięcy 
czterysta czterdzieści trzy złote 33/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 
1.444,33 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści cztery złote 33/100) zostanie przeznaczona na 
pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. 

Łączna liczba wszystkich nagród głównych II-go stopnia w loterii wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki. 

Łączna wartość wszystkich nagród głównych II-go stopnia w loterii wynosi 28.886,66 zł (słownie: 
dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 66/100) brutto. 

15.3. Nagrodą główną III-go stopnia w loterii jest laptop marki Triton 500 o wartości 10.499,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do 
nagrody głównej III-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 



  

 

1.166,56 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt sześć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość 
nagrody głównej III-go stopnia wynosi 11.665,56 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt pięć złotych 56/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 1.166,56 zł 
(słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt sześć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie 
należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. 

Łączna liczba wszystkich nagród głównych III-go stopnia w loterii wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki. 

Łączna wartość wszystkich nagród głównych III-go stopnia w loterii wynosi 23.331,12 zł (słownie: 
dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 12/100) brutto. 

15.4. Nagrodą główną IV-go stopnia w loterii jest komputer marki Predator Orion o wartości 
8.499,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Dodatkowo do nagrody głównej IV-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody w 
wysokości 944,33 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery złote 33/100). Łączna całkowita wartość 
nagrody głównej IV-go stopnia wynosi 9.443,33 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy 
złote 33/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 944,33 zł (słownie: dziewięćset 
czterdzieści cztery złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku 
dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony 
na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. 

Łączna liczba wszystkich nagród głównych IV-go stopnia w loterii wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki. 

Łączna wartość wszystkich nagród głównych IV-go stopnia w loterii wynosi 18.886,66 zł (słownie: 
osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 66/100) brutto. 

15.5. Nagrodą główną V-go stopnia w loterii jest laptop marki Triton 500 o wartości 7.499,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do 
nagrody głównej V-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 833,22 
zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej V-go 
stopnia wynosi 8.332,22 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 22/100) brutto, przy 
czym część pieniężna nagrody w wysokości 833,22 zł (słownie: osiemset trzydzieści trzy złote 22/100) 
zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez 
organizatora. 

Łączna liczba wszystkich nagród głównych V-go stopnia w loterii wynosi 4 (słownie: cztery) sztuki. 

Łączna wartość wszystkich nagród głównych V-go stopnia w loterii wynosi 33.328,88 zł (słownie: 
trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych 88/100) brutto. 

15.6. Nagrodą główną VI-go stopnia w loterii jest monitor marki Predator XB3 o wartości 3.499,00 zł 
(słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do 
nagrody głównej VI-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 388,78 
zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 78/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej 
VI-go stopnia wynosi 3.887,78 zł (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 78/100) 
brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 388,78 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt 
osiem złotych 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od 
wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie odprowadzony na konto 
właściwego urzędu skarbowego przez organizatora. 

Łączna liczba wszystkich nagród głównych VI-go stopnia w loterii wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki. 

Łączna wartość wszystkich nagród głównych VI-go stopnia w loterii wynosi 7.775,56 zł (słownie: 
siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 56/100) brutto. 

15.7. Nagrodą tygodniową I-go stopnia w loterii jest telewizor 55 cali marki Philips o wartości 
2.149,00 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych I-go stopnia w loterii wynosi 20 (słownie: dwadzieścia) 
sztuk. 



  

 

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych I-go stopnia w loterii wynosi 42.980,00 zł (słownie: 
czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

15.8. Nagrodą tygodniową II-go stopnia w loterii jest soundbar marki LG o wartości 1.499,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród tygodniowych II-go stopnia w loterii wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych II-go stopnia w loterii wynosi 7.495,00 zł (słownie: 
siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. 

15.9. Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest komplet garnków marki Zavio black o 
łącznej wartości 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 45 (słownie: 
czterdzieści pięć) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 29.250,00 zł 
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

15.10. Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest koszulka marki NIKE Polska EURO 2020 
o wartości 379,99 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 99/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 45 (słownie: 
czterdzieści pięć) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 17.099,55 zł 
(słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100) brutto. 

15.11. Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii jest frytkownica marki Tefal o wartości 
259,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 45 (słownie: 
czterdzieści pięć) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 11.655,00 zł 
(słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. 

15.12. Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest koszulka piłkarska „RL9” z autografem 
Roberta Lewandowskiego o wartości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 3 (słownie: trzy) 
sztuki. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 750,00 zł 
(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

15.13. Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii jest lodówka turystyczna o wartości 250,00 
zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 20 (słownie: 
dwadzieścia) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. 

15.14. Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii jest blender ręczny marki Bosch o wartości 
159,99 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 45 (słownie: 
czterdzieści pięć) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 7.199,55 zł 
(słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100) brutto. 



  

 

15.15. Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii jest piłka marki Adidas o wartości 149,99 zł 
(słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 99/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 240 (słownie: 
dwieście czterdzieści) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 35.997,60 zł 
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100) brutto. 

15.16. Nagrodą natychmiastową VIII-go stopnia w loterii jest Gift Box z produktami Anny 
Lewandowskiej o łącznej wartości 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 5 (słownie: pięć) 
sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 675,00 zł 
(słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. 

15.17. Nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii jest smartband marki XIAOMI Mi Band 5 
czarny o wartości 119,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 20 (słownie: 
dwadzieścia) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 2.380,00 zł 
(słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

15.18. Nagrodą natychmiastową X-go stopnia w loterii jest zestaw kaw z kubkiem RL9 o łącznej 
wartości 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 5 (słownie: pięć) 
sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 450,00 zł (słownie: 
czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

15.19. Nagrodą natychmiastową XI-go stopnia w loterii jest Air Sofa Captain Mike o wartości 79,99 
zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 99/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 45 (słownie: 
czterdzieści pięć) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 3.599,55 zł 
(słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100) brutto. 

15.20. Nagrodą natychmiastową XII-go stopnia w loterii jest książka Anny Lewandowskiej o 
wartości 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych XII-go stopnia w loterii wynosi 5 (słownie: pięć) 
sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XII-go stopnia w loterii wynosi 225,00 zł 
(słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100) brutto. 

15.21. Nagrodą natychmiastową XIII-go stopnia w loterii jest napój Coca-Cola 1,5 l o wartości 5,99 
zł (słownie: pięć złotych 99/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych XIII-go stopnia w loterii wynosi 5.000 (słownie: 
pięć tysięcy) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XIII-go stopnia w loterii wynosi 29.950,00 zł 
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

15.22. Nagrodą natychmiastową XIV-go stopnia w loterii jest napój energetyczny Predator 500 ml o 
wartości 4,99 zł (słownie: cztery złote 99/100) brutto.  



  

 

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych XIV-go stopnia w loterii wynosi 10.000 (słownie: 
dziesięć tysięcy) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XIV-go stopnia w loterii wynosi 49.900,00 zł 
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto. 

15.23. Nagrodą natychmiastową XV-go stopnia w loterii są lody Magnum o wartości 4,99 zł 
(słownie: cztery złote 99/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych XV-go stopnia w loterii wynosi 2.500 (słownie: 
dwa tysiące pięćset) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XV-go stopnia w loterii wynosi 12.475,00 zł 
(słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. 

15.24. Nagrodą natychmiastową XVI-go stopnia w loterii jest napój Coca-Cola 0,33 l o wartości 
2,49 zł (słownie: dwa złote 49/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych XVI-go stopnia w loterii wynosi 10.000 (słownie: 
dziesięć tysięcy) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XVI-go stopnia w loterii wynosi 24.900,00 zł 
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100) brutto. 

15.25. Nagrodą natychmiastową XVII-go stopnia w loterii są lody Śniegusek o wartości 1,05 zł 
(słownie: jeden złoty 05/100) brutto.  

Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych XVII-go stopnia w loterii wynosi 5.000 (słownie: 
pięć tysięcy) sztuk. 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XVII-go stopnia w loterii wynosi 5.250,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

15.26. Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 33.061 (słownie: trzydzieści trzy tysiące 
sześćdziesiąt jeden) sztuk. 

15.27. Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 463.662,35 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy 
tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote 35/100) brutto. 

15.28. Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie 
przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania 
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 

16. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

16.1. 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.  

16.2. Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 16.1 regulaminu, należy  
w szczególności: 

− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 

− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności 
przeprowadzonych czynności, 

− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania laureatów nagród, 

− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień 
do odbioru wygranej przez laureatów nagród, 

− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 

17. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH ORAZ 
LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH 



  

 

17.1. Laureaci nagród głównych oraz laureaci nagród tygodniowych zostaną powiadomieni o wygranej 
najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego losowania ww. nagród za pośrednictwem 
wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata 
nagrody głównej I-go stopnia – telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu 
zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 10.2 regulaminu.  

Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody głównej I-go 
stopnia – telefonicznie, poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu 
niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 17.4 regulaminu, które umożliwią 
przekazanie danej nagrody. 

17.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureatów 
nagród głównych i laureatów nagród tygodniowych o wygranej z powodu podania przez uczestnika 
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 I-go 
stopnia 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. 

17.3. Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów nagród głównych oraz laureatów nagród 
tygodniowych, o którym mowa w pkt. 17.1 regulaminu, wyniki poszczególnych losowań nagród 
głównych oraz nagród tygodniowych każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej 
pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer POLOkarty lub e-POLOkarty oraz numer telefonu 
podane w zgłoszeniu do loterii. 

17.4. Warunkiem wydania nagrody tygodniowej oraz nagrody głównej jest przesłanie przez 
laureata nagrody tygodniowej lub laureata nagrody głównej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od 
otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 17.1 regulaminu, na adres biura organizatora 
(Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących 
danych i oświadczeń laureata, tj.: 

− numer aktywnej POLOkarty lub e-POLOkarty podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii 
(zgodnie z pkt. 10.2 regulaminu), 

− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt. 
10.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu, 

− imię i nazwisko laureata, 

− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada), 

− pełen adres zamieszkania laureata (w przypadku laureata nagrody tygodniowej I-go i II-go stopnia 
oraz laureata nagrody głównej od II-go do VI-go stopnia, na podany adres zostanie wysłana ww. 
nagroda), 

− seria i numer dokumentu tożsamości laureata, 

− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku braku posiadania 
nr PESEL, 

− własnoręcznie podpisanie oświadczeń o następującej treści: 

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Mistrzowska  loteria POLOmarketu 2021!” wraz z 
zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję 
jego wszystkie postanowienia.”. 

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

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem (zarówno zatrudnionym na podstawie umowy  
o pracę jak i umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług): Smolar 
Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni pod numerem 
20, 88-170 Pakość, spółek należących do Sieci handlowej POLOmarket, w tym także sklepów 
promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich 

http://www.wyniki.smolar.pl/


  

 

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 I-go stopnia w postaci samochodu osobowego marki 
Hyundai i20, zgodnie z regulaminem loterii „Mistrzowska loteria POLOmarketu 2021!” oraz że 
pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem ww. nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, 
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z 
rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.” – oświadczenie dotyczy wyłącznie 
laureata nagrody głównej I-go stopnia. 

 
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami dla laureatów nagród tygodniowych oraz 
laureatów nagród głównych, znajduje się na stronie internetowej organizatora: 
www.smolar.pl/POLOteria, 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. 
 
17.5. W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez 
laureata danej nagrody głównej w terminie wskazanym w pkt. 17.6 regulaminu, uprawnienie do danej 
nagrody głównej przechodzi na odpowiedniego laureata z listy rezerwowej. Postępowanie z laureatem 
danej nagrody głównej z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w 
przypadku laureata ww. nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków 
opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 17.7 regulaminu, niewydana nagroda główna 
pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
17.6. Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród głównych, ww. laureaci 
muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do 
dnia 02.08.2021 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i 
oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 
09.08.2021 r. 
 
17.7. Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów rezerwowych nagród głównych, 
ww. laureaci rezerwowi muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikających z postanowień 
regulaminu, najpóźniej do dnia 23.08.2021 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z 
wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie 
późniejsza niż do dnia 30.08.2021 r. 
 
17.8. W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez 
laureata danej nagrody tygodniowej w terminie wskazanym w pkt. 17.9 regulaminu, uprawnienie do 
danej nagrody tygodniowej przechodzi na odpowiedniego laureata z listy rezerwowej. Postępowanie z 
laureatem danej nagrody tygodniowej z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych 
zasadach, jak w przypadku laureata ww. nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni 
warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 17.10 regulaminu, niewydana nagroda 
tygodniowa pozostaje w dyspozycji organizatora. 

17.9. Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród tygodniowych, ww. 
laureaci muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, 
najpóźniej do dnia 30.07.2021 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi 
i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 
06.08.2021 r. 

17.10. Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów rezerwowych nagród 
tygodniowych, ww. laureaci rezerwowi muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikających z 
postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 20.08.2021 r. O zachowaniu terminu do wniesienia 
przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, 
nie późniejsza niż do dnia 27.08.2021 r. 

18. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWAŃ LAUREATÓW NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH 

18.1. Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po 
dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na 

http://www.smolar.pl/POLOteria


  

 

stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, 
który laureat podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 10.2 niniejszego regulaminu. 

18.2. Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w pkt. 18.1 
regulaminu poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych 
danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 18.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie 
określonej nagrody natychmiastowej.  

18.3. Warunkiem wydania nagrody natychmiastowej jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie 
formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny dla laureatów na stronie internetowej 
loterii, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości e-
mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 18.1 regulaminu. Laureat nagrody natychmiastowej 
zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia: 

− numer POLOkarty lub e-POLOkarty podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (zgodnie z pkt. 
10.2 regulaminu), 

− nr tel. laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (zgodnie z pkt. 10.2 regulaminu), 

− imię i nazwisko laureata, 

− adres zamieszkania laureata (na podany adres zostanie wysłana nagroda natychmiastowa II-go, 
III-go, od  
V-go do VII-go i IX-go stopnia – dotyczy wyłącznie laureatów nagród natychmiastowych II-go, III-
go, od V-go do VII-go i IX-go stopnia, 

− adres e-mail laureata (na podany adres zostanie wysłany kupon w formie kodu alfanumerycznego 
uprawniający do odbioru nagrody natychmiastowej I-go, IV-go, VIII-go i od X-go do XVIII-go 
stopnia  
w wybranym sklepie promocyjnym – dotyczy wyłącznie laureatów nagród natychmiastowych I-go, 
IV-go, VIII-go i od X-go do XVIII-go stopnia), 

− zaznaczenie oświadczeń o następującej treści: 

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Mistrzowska loteria POLOmarketu 2021!” wraz z 
zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję 
jego wszystkie postanowienia.”. 

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

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem (zarówno zatrudnionym na podstawie umowy  
o pracę jak i umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług): Smolar 
Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni pod numerem 
20, 88-170 Pakość, spółek należących do Sieci handlowej POLOmarket, w tym także sklepów 
promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. 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).”. 

 
18.4. Laureaci nagród natychmiastowych muszą podać i wysłać wymagane dane i oświadczenia w 
formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii, zgodnie z pkt. 18.3 regulaminu w terminach 
wynikających  
z postanowień regulaminu, odpowiednio najpóźniej do dnia 20.07.2021 r. O zachowaniu terminu do 
podania danych i oświadczeń od laureatów nagród natychmiastowych, decyduje data ich otrzymania 
przez organizatora. 

18.5. W przypadku niepodania / niezamieszczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej 
loterii ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród natychmiastowych, laureaci tracą prawo do 
nagród natychmiastowych, a niewydane ww. nagrody natychmiastowe pozostaną w dyspozycji 
organizatora. 

19. WYDANIE NAGRÓD 

19.1. Warunkiem odebrania nagrody głównej przez jej laureata jest: 

− przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń zgodnie z zapisami pkt. 17.1, pkt. 17.4, 
pkt. 17.6 albo pkt. 17.7 regulaminu), 

− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym 
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także wypełnienie pokwitowania 
nagrody tygodniowej (w chwili odbioru nagrody głównej), 



  

 

− dodatkowo w przypadku laureata nagrody głównej I-go stopnia: zarejestrowanie samochodu przez 
laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

19.2. Organizator w przypadku nagrody głównej I-go stopnia nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, 
obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej I-go 
stopnia do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii 
laureata nagrody głównej I-go stopnia. 

19.3. Nagroda główna I-go stopnia zostanie wydana w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym  
z laureatem, nie najpóźniej jednak niż do dnia 20.09.2021 r.  

19.4. Nagrody główne od II-go do VI-go stopnia do zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem 
poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 13.09.2021 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 lub na odbiór własny 
nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z ww. nagrodą do dnia 
20.09.2021 r. 

19.5. Nagrody główne nieodebrane do dnia 20.09.2021 r. z winy lub z przyczyn leżących po stronie 
laureatów pozostają w dyspozycji organizatora. 

19.6. Warunkiem odebrania nagrody tygodniowej przez jej laureata jest: 

− przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń zgodnie z zapisami pkt. 17.1, pkt. 17.4, 
pkt. 17.9 albo pkt. 17.10 regulaminu), 

− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym 
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także wypełnienie pokwitowania 
nagrody tygodniowej (w chwili odbioru nagrody tygodniowej). 

 
19.7. Nagrody tygodniowe zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie 
później niż do dnia 13.09.2021 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 lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy 
kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z ww. nagrodą do dnia 20.09.2021 r. 

19.8. Nagrody tygodniowe nieodebrane do dnia 20.09.2021 r. z winy lub z przyczyn leżących po 
stronie laureatów pozostają w dyspozycji organizatora. 

19.9. Warunkiem odebrania nagrody natychmiastowej przez jej laureata jest: 

− zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, poprzez załączenie ich na stronie 
internetowej loterii w formularzu dla laureatów ww. nagród zgodnie z zapisami pkt. 18.1, pkt. 18.3 i 
pkt. 18.4 regulaminu), 

− dodatkowo w przypadku laureatów nagród natychmiastowych II-go, III-go, od V-go do VII-go i IX-
go stopnia: wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości 
zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także wypełnienie 
pokwitowania odbioru nagrody. 

19.10. Nagrody natychmiastowe II-go, III-go, od V-go do VII-go i IX-go stopnia zostaną wysłane do 
laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 13.09.2021 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 lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać 
przesyłkę z ww. nagrodą do dnia 20.09.2021 r. 

19.11. Nagrody natychmiastowe II-go, III-go, od V-go do VII-go i IX-go stopnia nieodebrane do dnia 
20.09.2021 r. z winy lub z przyczyn leżących po stronie laureatów pozostają w dyspozycji 
organizatora. 

19.12. Nagrody natychmiastowe I-go, IV-go, VIII-go i od X-go do XVIII-go stopnia zostaną wysłane do 
laureatów za pośrednictwem wiadomości e-mail na adresy e-mail podane w formularzu dla laureatów 
nagród zgodnie z pkt. 18.3 regulaminu, nie później niż do dnia 03.08.2021 r.  



  

 

Nagrody natychmiastowe zostaną wydane w formie kuponu z kodem alfanumerycznym, który będzie 
można zrealizować w wybranym przez laureata (w formularzu zgłoszeniowym do loterii zgodnie z pkt. 
10.2 regulaminu) sklepie promocyjnym. 

Ww. kupon należy zrealizować w wybranym przez laureata sklepie promocyjnym, nie wcześniej 
niż w terminie 5 dni roboczych od dnia skutecznego wypełnienia formularza dla laureatów 
zgodnie z pkt. 18.3 regulaminu oraz nie później niż do dnia 02.09.2021 r.  

W celu realizacji ww. kuponu (stanowiącego nagrodę natychmiastową I-go, IV-go, VIII-go i od X-go do 
XVIII-go stopnia) należy: 

− udać się z kodem alfanumerycznym do wybranego przez laureata (w formularzu zgłoszeniowym 
zgodnie  
z pkt. 10.2 regulaminu) sklepu promocyjnego, 

− podać lub okazać kod alfanumeryczny uprawnionemu pracownikowi sklepu promocyjnego, 

− pokwitować odbiór nagrody oraz pobrać wygraną nagrodę natychmiastową I-go, IV-go, VIII-go i od 
X-go do XVIII-go stopnia od uprawnionego pracownika sklepu promocyjnego. 

19.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub 
urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie laureata nagrody natychmiastowej I-go, 
IV-go, VIII-go i od X-go do XVIII-go stopnia w loterii, np. za umieszczenie, przez system 
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta laureat, wiadomości e–mail od 
organizatora z ww. nagrodą, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej laureata 
loterii. Każdy laureat nagrody natychmiastowej I-go, IV-go, VIII-go i od X-go do XVIII-go stopnia 
zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail z ww. nagrodą od organizatora 
loterii nie trafiła do skrzynki mailowej ww. laureata zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako 
„wiadomości śmieci” / „spam”. 

19.14. Nagrody natychmiastowe I-go, IV-go, VIII-go i od X-go do XVIII-go stopnia nieodebrane do dnia 
02.09.2021 r. z winy lub z przyczyn leżących po stronie laureatów i/lub niezrealizowane w sposób 
wskazany w pkt. 19.12 regulaminu pozostają w dyspozycji organizatora. 

19.15. Laureaci nagród w loterii mogą zostać poproszeni przez organizatora o pisemne wyrażenie 
zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas wydawania mu nagrody 
w celach promocyjnych i marketingowych związanych z loterią przez firmę POLOmarket Sp. z o.o. z 
siedzibą w Giebni, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku uczestnika i 
wykorzystywanie go poprzez: 

− utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci internet, w tym w mediach społecznościowych, na portalach 
typu YouTube.com, Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, itd., w aplikacjach mobilnych, 

− utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu 
magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, 

− wprowadzenie do pamięci komputera, 

− publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, 

− nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity  
w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, 

− utrwalanie na nośnikach materialnych, 

− zwielokrotnienie dowolną techniką, 

− wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym internetu, 

− nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, 

− korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, 

− emisja/publiczne udostępnienie w kinach, 

− w prasie wewnętrznej – POLOkurier, 

− na potrzeby notki prasowej, 

− na potrzeby marketingu audiowizualnego – IMS. 

19.16. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 19.15 regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi 
warunku wydania nagrody laureatowi. 

20. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

20.1. 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., 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 04.10.2021 r. 

20.2. 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. 

20.3. Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w 
terminie i w formie wskazanej w pkt. 20.1 regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane 
zgodnie z pkt. 20.2 regulaminu. 

20.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się 
najpóźniej w dniu 18.10.2021 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. 

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

21. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

21.1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.  

21.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 
udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

22. ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE 

22.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1. 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. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.). 

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

23.3. Administratorem danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem 
loterii „Mistrzowska loteria Polomarketu 2021!” jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z 
o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź. 

23.4. Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako administrator 
danych osobowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii informuje, że: 
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych 

są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu 
związanym  
z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa 
danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych 
reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na 
organizatorze w związku z urządzeniem loterii,  

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c), 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 

mailto:reklamacja@smolar.pl


  

 

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, 

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 
w loterii, 

d) 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, 
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar 
Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: 
biuro@smolar.pl,  
e) 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, 

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane 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 i/lub serwisu www, w których gromadzone 
są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, 
operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i 
księgowo, 

g) dane osobowe uczestników 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) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących 
przetwarzania danych, w tym profilowania. 

23.5. Administratorem danych osobowych dla celów marketingowych (dalej: ADO1) jest POLOmarket 
Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni pod numerem 20, 88 – 170 Pakość. Z ADO1 Uczestnik może się 
skontaktować poprzez adres email: daneosobowe@polomarket.pl, telefonicznie pod numerem +48 
801 162 160 lub pisemnie na adres siedziby ADO1. We wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez ww. administratora oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych przez ww. administratora można się kontaktować poprzez email: 
daneosobowe@polomarket.pl lub pisemnie na adres siedziby ADO1. 

23.6. POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą w Giebni, jako administrator danych osobowych dla celów 
marketingowych (wysyłka newslettera Sieci POLOmarket) informuje, że: 
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych 

są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach 
marketingowych (wysyłka newslettera Sieci POLOmarket),  

b) do wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c) do wypełnienia ewentualnych obowiązków prawnych ciążących na ADO1 (art. 6 ust. 1 lit c 
RODO), 

d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO1 lub przez stronę trzecią (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO), 

e) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a) oraz 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, 

f) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia 
usług marketingowych (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do ww. celów 
marketingowych lub odmowa wyrażenia takiej zgody nie ma wpływu nie wzięcie przez uczestnika 
udziału w loterii), 

g) uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje:  

mailto:biuro@smolar.pl
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− prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz prawo żądania sprostowania tych 
danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

− prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych 
osobowych następuje w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na 
podstawie zgody, 

− prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem,  

− prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez ADO danych osobowych do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO lub przez stronę trzecią, tj. na podstawie 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wobec przetwarzania danych osobowych w celu otrzymywania 
jakichkolwiek ofert handlowych drogą elektroniczna (marketing bezpośredni) - wniesienie 
sprzeciwu oznacza, że ADO zaprzestanie wysyłki ofert handlowych via e-mail, 

− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w przypadku gdy osoba, 
której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza unijne i polskie 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 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, 

h) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane: 

− podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie ADO1, w szczególności dostawcom usług IT, 
agencjom marketingowym, firmom obsługującym wysyłkę mailingu, firmom świadczącym usługi 
doradcze i analityczne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 
Administratorem ADO1 i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora ADO1, 

− podmiotom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ww. przekazanie będzie się odbywało zgodnie z 
prawem – wyłącznie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych lub na 
podstawie innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii Europejskiej i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

i) dane osobowe będą przetwarzane: 

− przez okres realizacji przez ADO1 wysyłki newslettera Sieci handlowej POLOmarket, 

− nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na 
przetwarzanie danych w ww. zakresie lub złożenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, 

− nie krócej jednak niż przez okres przedawnie o w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane osobowe będą 
przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

j) dane osobowe uczestników mogą być poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, w 
tym profilowaniu, w zakresie personalizowania przesyłanych materiałów reklamowych w 
odniesieniu do jego preferencji zakupowych. 

k) dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

23.7. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z 
organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem 
telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora). 

ORGANIZATOR 



  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Mistrzowska loteria POLOmarketu 2021!” 

Przyporządkowanie poszczególnych nagród natychmiastowych do określonego nr porządkowego 
zgłoszenia w etapach dziennych od dnia 09.06.2021 r. do dnia 13.07.2021 r. 

DATA:                 09.06.2021; 13.06.2021; 14.06.2021; 16.06.2021; 17.06.2021; 20.06.2021; 21.06.2021; 22.06.2021;

 26.06.2021; 28.06.2021; 29.06.2021; 30.06.2021; 03.07.2021; 05.07.2021; 06.07.2021; 08.07.2021;

 09.07.2021; 10.07.2021; 11.07.2021; 13.07.2021

NAGRODA - Napój Coca Cola  0,33 l 

nr.zgłoszenia 48 736 1592 2408 3360 4248 4952 5744 6480 7152 7832

nr.zgłoszenia 72 744 1624 2432 3368 4264 4984 5752 6488 7168 7888

nr.zgłoszenia 112 760 1656 2440 3440 4376 4992 5792 6528 7176 7928

nr.zgłoszenia 128 776 1672 2456 3472 4392 5096 5856 6536 7192 7952

nr.zgłoszenia 152 816 1760 2480 3600 4440 5104 5888 6576 7216 8000

nr.zgłoszenia 160 824 1768 2544 3608 4472 5136 5936 6592 7232

nr.zgłoszenia 176 832 1792 2568 3616 4480 5144 5952 6600 7272

nr.zgłoszenia 200 872 1824 2592 3648 4488 5176 5960 6608 7280

nr.zgłoszenia 216 936 1840 2664 3656 4504 5216 5976 6616 7304

nr.zgłoszenia 240 944 1856 2704 3672 4512 5288 6000 6624 7320

nr.zgłoszenia 256 952 1872 2712 3720 4528 5296 6024 6656 7352

nr.zgłoszenia 264 984 1880 2720 3752 4544 5312 6080 6672 7376

nr.zgłoszenia 336 1024 1920 2728 3760 4584 5336 6088 6696 7408

nr.zgłoszenia 368 1048 1976 2752 3776 4592 5368 6104 6728 7536

nr.zgłoszenia 416 1056 2008 2808 3784 4600 5384 6112 6736 7544

nr.zgłoszenia 424 1176 2024 2816 3824 4632 5432 6128 6752 7576

nr.zgłoszenia 432 1256 2080 2920 3832 4648 5464 6168 6776 7592

nr.zgłoszenia 488 1320 2152 3056 3856 4656 5472 6176 6832 7600

nr.zgłoszenia 560 1384 2192 3072 3888 4688 5504 6208 6864 7632

nr.zgłoszenia 584 1432 2200 3096 3896 4728 5512 6232 6880 7640

nr.zgłoszenia 600 1440 2240 3112 3960 4752 5536 6248 6888 7648

nr.zgłoszenia 616 1456 2264 3160 3968 4776 5552 6256 6944 7672

nr.zgłoszenia 640 1480 2272 3192 4000 4792 5592 6288 7000 7688

nr.zgłoszenia 656 1488 2312 3208 4072 4800 5656 6296 7032 7712

nr.zgłoszenia 680 1512 2320 3224 4080 4856 5696 6304 7056 7744

nr.zgłoszenia 696 1536 2336 3240 4088 4864 5712 6352 7072 7752

nr.zgłoszenia 720 1560 2384 3280 4104 4928 5720 6440 7088 7792

nr.zgłoszenia 728 1568 2392 3296 4168 4944 5736 6464 7120 7800

NAGRODA - Napój energetyczny Predator  500 ml 

nr.zgłoszenia 8 792 1704 2624 3328 4136 4976 5616 6280 7104 7872

nr.zgłoszenia 16 848 1800 2632 3336 4160 5000 5640 6312 7136 7904

nr.zgłoszenia 80 864 1808 2672 3344 4176 5024 5664 6320 7160 7920

nr.zgłoszenia 88 880 1848 2680 3384 4216 5040 5688 6328 7200 7936

nr.zgłoszenia 144 912 1928 2688 3392 4240 5056 5728 6344 7224 7960

nr.zgłoszenia 184 1000 1992 2760 3464 4304 5064 5760 6376 7240

nr.zgłoszenia 192 1008 2000 2768 3512 4360 5120 5784 6392 7256

nr.zgłoszenia 224 1120 2032 2784 3552 4384 5128 5808 6400 7264

nr.zgłoszenia 232 1128 2056 2800 3560 4400 5152 5816 6432 7288

nr.zgłoszenia 248 1200 2072 2824 3568 4408 5184 5832 6496 7312

nr.zgłoszenia 280 1232 2088 2840 3576 4424 5192 5848 6504 7392

nr.zgłoszenia 304 1240 2104 2864 3584 4448 5208 5880 6512 7416

nr.zgłoszenia 312 1304 2136 2872 3592 4464 5232 5896 6520 7440

nr.zgłoszenia 320 1312 2224 2896 3632 4520 5256 5912 6544 7464

nr.zgłoszenia 352 1328 2248 2912 3640 4640 5264 5944 6704 7480

nr.zgłoszenia 376 1344 2296 2944 3664 4680 5328 5968 6744 7496

nr.zgłoszenia 384 1376 2304 2952 3680 4696 5352 5992 6760 7512

nr.zgłoszenia 408 1400 2344 3008 3688 4720 5376 6032 6784 7520

nr.zgłoszenia 440 1424 2376 3024 3696 4744 5392 6064 6808 7528

nr.zgłoszenia 512 1472 2416 3040 3792 4760 5400 6072 6824 7552

nr.zgłoszenia 536 1504 2496 3088 3880 4816 5408 6120 6848 7560

nr.zgłoszenia 544 1528 2520 3120 3944 4824 5416 6144 6872 7568

nr.zgłoszenia 568 1576 2528 3176 3952 4832 5440 6160 6920 7664

nr.zgłoszenia 608 1584 2552 3184 3976 4872 5456 6184 6968 7680

nr.zgłoszenia 632 1600 2576 3216 3984 4904 5488 6200 6984 7720

nr.zgłoszenia 688 1648 2600 3232 4008 4912 5520 6216 7016 7728

nr.zgłoszenia 704 1688 2608 3248 4016 4920 5528 6224 7080 7848

nr.zgłoszenia 712 1696 2616 3312 4032 4960 5576 6272 7096 7864  

 



  

 

NAGRODA - Napój Coca Cola   1,5 l 

nr.zgłoszenia 24 976 1616 2256 3256 3848 4888 5984 6664 7144 7912

nr.zgłoszenia 56 1016 1680 2280 3264 3912 4968 6048 6688 7184 7992

nr.zgłoszenia 96 1040 1712 2288 3288 3936 5008 6056 6792 7336

nr.zgłoszenia 168 1104 1744 2352 3352 4024 5032 6136 6816 7360

nr.zgłoszenia 288 1136 1832 2400 3400 4096 5072 6192 6840 7368

nr.zgłoszenia 328 1184 1888 2488 3408 4256 5080 6240 6896 7432

nr.zgłoszenia 464 1288 1904 2512 3456 4280 5272 6360 6912 7488

nr.zgłoszenia 472 1336 1936 2536 3480 4320 5280 6416 6936 7616

nr.zgłoszenia 496 1352 1944 2656 3504 4328 5304 6448 6952 7624

nr.zgłoszenia 504 1368 1952 2968 3520 4352 5560 6472 6960 7656

nr.zgłoszenia 840 1392 1984 2992 3728 4704 5584 6568 6976 7736

nr.zgłoszenia 888 1408 2040 3080 3800 4840 5680 6584 7040 7776

nr.zgłoszenia 904 1416 2112 3104 3808 4848 5872 6632 7048 7840

nr.zgłoszenia 920 1544 2232 3152 3840 4880 5904 6640 7112 7896

NAGRODA - lody Śniegusek 

nr.zgłoszenia 40 1088 1784 2464 3032 4040 4536 5544 6408 7384 7944

nr.zgłoszenia 360 1096 1864 2472 3048 4056 4568 5608 6456 7424 7968

nr.zgłoszenia 456 1112 1896 2504 3144 4128 4608 5624 6552 7448

nr.zgłoszenia 480 1168 1960 2648 3168 4184 4616 5632 6560 7456

nr.zgłoszenia 528 1216 2016 2736 3320 4192 4624 5672 6648 7472

nr.zgłoszenia 552 1448 2096 2776 3424 4200 4672 5768 6768 7504

nr.zgłoszenia 648 1496 2120 2880 3432 4208 4736 5840 6856 7696

nr.zgłoszenia 752 1608 2144 2888 3448 4232 4808 5864 6904 7768

nr.zgłoszenia 784 1632 2160 2904 3528 4272 5016 5928 6928 7784

nr.zgłoszenia 960 1664 2176 2928 3544 4288 5224 6016 7064 7808

nr.zgłoszenia 968 1720 2184 2960 3704 4296 5240 6040 7128 7816

nr.zgłoszenia 1032 1736 2328 2976 3736 4336 5320 6096 7208 7824

nr.zgłoszenia 1064 1752 2368 3000 3872 4416 5344 6152 7248 7856

nr.zgłoszenia 1080 1776 2424 3016 3904 4432 5448 6336 7344 7880

NAGRODA - lody magnum 

nr.zgłoszenia 104 856 2448 3200 3816 4368 5088 5704 6424 7296 7984

nr.zgłoszenia 120 896 2696 3304 3920 4496 5112 5800 6680 7400

nr.zgłoszenia 296 1152 2832 3416 3928 4552 5168 5824 6720 7584

nr.zgłoszenia 392 1160 2856 3488 4064 4576 5200 5920 6800 7608

nr.zgłoszenia 576 1192 2936 3536 4120 4712 5424 6008 6992 7704

nr.zgłoszenia 624 1248 3064 3712 4144 4768 5568 6264 7008 7760

nr.zgłoszenia 800 1520 3136 3768 4312 4936 5600 6384 7024 7976

NAGRODA - piłka euro Piłka adidas UNIFORIA LEAGUE BOX FH7376

nr.zgłoszenia 2064 2168 2640 5480 6712 7328

NAGRODA - komplety garnków  Zavio black 

nr.zgłoszenia 2208

NAGRODA - Air Sofa Captain Mike  

nr.zgłoszenia 4152

NAGRODA - koszulki Koszulka NIKE POLSKA EURO 2020 H BREATHE STADIUM

nr.zgłoszenia 1296

NAGRODA - frytkownica tefal FF175D

nr.zgłoszenia 2792

NAGRODA - blender ręczny Bosch HB453138

nr.zgłoszenia 4048

NAGRODA - Smartband  XIAOMI Mi Band 5 Czarny

nr.zgłoszenia 2560

NAGRODA - lodówka turystyczna 

nr.zgłoszenia 6368  



  

 

DATA: 10.06.2021; 12.06.2021; 18.06.2021; 19.06.2021; 24.06.2021; 

25.06.2021; 01.07.2021; 02.07.2021; 07.07.2021; 12.07.2021

NAGRODA - Napój Coca Cola  0,33 l 

nr.zgłoszenia 17 649 1529 2425 3257 4017 4785 5537 6289 6961 7833

nr.zgłoszenia 49 697 1577 2433 3345 4105 4849 5577 6313 6985 7849

nr.zgłoszenia 81 713 1593 2449 3393 4113 4889 5593 6321 7001 7897

nr.zgłoszenia 105 753 1641 2465 3417 4137 4945 5601 6329 7041 7929

nr.zgłoszenia 137 769 1705 2497 3425 4161 4953 5665 6361 7049 7937

nr.zgłoszenia 153 785 1713 2505 3505 4169 4985 5737 6377 7081

nr.zgłoszenia 161 825 1737 2521 3625 4177 5009 5745 6393 7097

nr.zgłoszenia 169 889 1769 2569 3641 4185 5049 5761 6401 7113

nr.zgłoszenia 177 913 1809 2625 3649 4233 5089 5817 6433 7137

nr.zgłoszenia 185 937 1857 2665 3673 4249 5105 5825 6441 7145

nr.zgłoszenia 209 969 1873 2713 3697 4281 5113 5833 6457 7161

nr.zgłoszenia 217 1009 1945 2721 3713 4305 5161 5873 6465 7241

nr.zgłoszenia 249 1033 1953 2833 3721 4353 5169 5897 6489 7265

nr.zgłoszenia 297 1041 1969 2849 3737 4361 5177 5913 6529 7281

nr.zgłoszenia 329 1089 2017 2873 3745 4369 5209 5921 6545 7345

nr.zgłoszenia 369 1137 2041 2881 3753 4385 5217 5937 6553 7369

nr.zgłoszenia 393 1153 2049 2897 3793 4409 5233 5953 6609 7417

nr.zgłoszenia 425 1169 2065 2937 3825 4425 5241 5977 6617 7497

nr.zgłoszenia 433 1177 2097 3001 3841 4529 5257 5985 6625 7553

nr.zgłoszenia 481 1193 2129 3009 3849 4553 5289 6009 6633 7569

nr.zgłoszenia 497 1201 2209 3017 3881 4577 5297 6025 6649 7609

nr.zgłoszenia 505 1225 2265 3065 3897 4585 5321 6057 6697 7641

nr.zgłoszenia 513 1265 2273 3081 3913 4649 5353 6097 6713 7681

nr.zgłoszenia 537 1345 2297 3097 3921 4657 5385 6145 6729 7689

nr.zgłoszenia 553 1353 2321 3137 3937 4705 5409 6193 6753 7713

nr.zgłoszenia 561 1361 2345 3153 3961 4721 5489 6201 6857 7721

nr.zgłoszenia 593 1433 2361 3185 3985 4753 5497 6233 6889 7729

nr.zgłoszenia 601 1489 2417 3249 4009 4769 5505 6257 6921 7777

NAGRODA - Napój energetyczny Predator  500 ml 

nr.zgłoszenia 9 705 1497 2193 2953 3953 4793 5441 6185 7121 7801

nr.zgłoszenia 33 721 1561 2201 3033 3969 4801 5457 6249 7129 7873

nr.zgłoszenia 41 809 1609 2233 3049 3993 4809 5481 6281 7177 7913

nr.zgłoszenia 73 817 1633 2249 3073 4001 4833 5513 6345 7193 7953

nr.zgłoszenia 97 857 1649 2281 3089 4049 4857 5521 6385 7201 7993

nr.zgłoszenia 113 881 1657 2305 3113 4073 4865 5529 6409 7233

nr.zgłoszenia 129 905 1673 2313 3121 4089 4913 5609 6425 7289

nr.zgłoszenia 145 961 1681 2329 3201 4097 4921 5633 6473 7313

nr.zgłoszenia 201 977 1689 2337 3217 4145 4929 5689 6481 7401

nr.zgłoszenia 225 1049 1761 2369 3265 4209 4937 5697 6521 7409

nr.zgłoszenia 233 1065 1777 2385 3289 4225 4993 5721 6569 7425

nr.zgłoszenia 241 1073 1793 2393 3321 4241 5001 5785 6577 7433

nr.zgłoszenia 265 1129 1801 2441 3329 4257 5025 5801 6593 7449

nr.zgłoszenia 273 1145 1817 2481 3369 4265 5033 5809 6673 7465

nr.zgłoszenia 281 1161 1825 2545 3377 4289 5057 5841 6689 7473

nr.zgłoszenia 289 1233 1833 2561 3385 4337 5073 5849 6705 7521

nr.zgłoszenia 321 1241 1913 2577 3481 4377 5137 5857 6777 7545

nr.zgłoszenia 337 1273 1961 2593 3521 4393 5145 5889 6785 7577

nr.zgłoszenia 345 1289 1977 2609 3545 4401 5225 5993 6793 7593

nr.zgłoszenia 353 1313 1993 2617 3577 4441 5265 6001 6817 7601

nr.zgłoszenia 377 1337 2001 2697 3609 4505 5273 6049 6825 7633

nr.zgłoszenia 409 1377 2033 2705 3617 4513 5281 6081 6833 7665

nr.zgłoszenia 417 1385 2073 2777 3769 4521 5313 6089 6905 7673

nr.zgłoszenia 441 1401 2089 2825 3809 4537 5345 6105 6929 7705

nr.zgłoszenia 457 1409 2113 2841 3817 4545 5361 6113 6937 7737

nr.zgłoszenia 473 1417 2121 2857 3857 4697 5369 6161 6977 7761

nr.zgłoszenia 625 1441 2153 2929 3873 4729 5377 6169 7057 7785

nr.zgłoszenia 657 1473 2161 2945 3905 4737 5425 6177 7073 7793  



  

 

NAGRODA - Napój Coca Cola   1,5 l 

nr.zgłoszenia 1 921 1601 2601 3169 4041 4617 5617 6265 7249 7841

nr.zgłoszenia 25 929 1625 2657 3273 4057 4673 5657 6297 7297 7857

nr.zgłoszenia 305 985 1697 2689 3353 4065 4761 5673 6337 7337 7961

nr.zgłoszenia 313 1001 1745 2737 3457 4081 4777 5705 6497 7361 7969

nr.zgłoszenia 449 1017 1785 2745 3465 4121 4873 5713 6561 7377 7985

nr.zgłoszenia 465 1097 1881 2753 3489 4273 5017 5793 6601 7505

nr.zgłoszenia 585 1113 1889 2769 3585 4313 5153 5905 6657 7513

nr.zgłoszenia 641 1121 1897 2889 3665 4329 5185 5969 6665 7529

nr.zgłoszenia 665 1257 1937 2913 3689 4345 5201 6017 6737 7537

nr.zgłoszenia 681 1281 2025 2985 3761 4433 5305 6073 6745 7561

nr.zgłoszenia 745 1369 2177 3057 3785 4465 5401 6121 6809 7625

nr.zgłoszenia 761 1505 2185 3129 3929 4489 5433 6129 6849 7657

nr.zgłoszenia 849 1537 2473 3145 3945 4601 5449 6209 6873 7769

nr.zgłoszenia 897 1585 2553 3161 4033 4609 5465 6217 7033 7809

NAGRODA - lody Śniegusek 

nr.zgłoszenia 57 993 1553 2537 3209 3729 4681 5473 6273 6993 7817

nr.zgłoszenia 121 1057 1841 2585 3241 3777 4817 5553 6369 7009 7881

nr.zgłoszenia 193 1105 1865 2633 3313 3865 4825 5585 6417 7065 7889

nr.zgłoszenia 529 1185 1905 2641 3361 4129 4841 5625 6513 7105 7905

nr.zgłoszenia 545 1209 1929 2729 3409 4153 4897 5641 6585 7153 7977

nr.zgłoszenia 577 1217 2057 2785 3441 4193 4905 5681 6641 7209

nr.zgłoszenia 617 1297 2137 2793 3449 4297 4961 5729 6681 7217

nr.zgłoszenia 689 1305 2145 2809 3473 4457 4969 5753 6761 7225

nr.zgłoszenia 729 1329 2241 2921 3497 4473 5041 5881 6801 7273

nr.zgłoszenia 793 1449 2353 2969 3513 4481 5065 5945 6865 7305

nr.zgłoszenia 833 1457 2377 2993 3553 4497 5121 6033 6881 7393

nr.zgłoszenia 873 1465 2457 3025 3593 4593 5249 6065 6897 7617

nr.zgłoszenia 945 1481 2513 3041 3633 4633 5329 6225 6953 7649

nr.zgłoszenia 953 1513 2529 3105 3657 4641 5393 6241 6969 7745

NAGRODA - lody magnum 

nr.zgłoszenia 361 865 1729 2649 3193 3433 4561 5193 5929 7025 7921

nr.zgłoszenia 489 1025 1753 2673 3225 3537 4569 5417 6137 7185

nr.zgłoszenia 521 1321 2009 2681 3233 3561 4625 5561 6305 7321

nr.zgłoszenia 609 1425 2217 2817 3281 3705 4689 5569 6449 7329

nr.zgłoszenia 633 1545 2225 2865 3297 3977 4745 5649 6505 7385

nr.zgłoszenia 673 1569 2401 2905 3305 4321 5097 5769 6769 7481

nr.zgłoszenia 841 1665 2409 2961 3401 4417 5129 5865 6913 7753

NAGRODA - piłka euro Piłka adidas UNIFORIA LEAGUE BOX FH7376

nr.zgłoszenia 89 385 737 801 1921 3529 3569 4713 4977

NAGRODA - komplety garnków  Zavio black 

nr.zgłoszenia 3681 3889

NAGRODA - Air Sofa Captain Mike  

nr.zgłoszenia 2081 2257

NAGRODA - koszulki Koszulka NIKE POLSKA EURO 2020 H BREATHE STADIUM

nr.zgłoszenia 4201 7457

NAGRODA - frytkownica tefal FF175D

nr.zgłoszenia 2169 3801

NAGRODA - blender ręczny Bosch HB453138

nr.zgłoszenia 2801 6041  

 

 



  

 

DATA: 16.06.2021; 23.06.2021; 27.06.2021

NAGRODA - Napój Coca Cola  0,33 l 

nr.zgłoszenia 18 890 1754 2730 3426 4130 4922 5530 6290 6906

nr.zgłoszenia 82 938 1786 2786 3458 4138 4930 5578 6322 6930

nr.zgłoszenia 98 1002 1834 2802 3474 4186 4946 5586 6362 6954

nr.zgłoszenia 138 1026 1882 2826 3482 4218 4954 5626 6370 6970

nr.zgłoszenia 146 1098 1906 2834 3490 4258 4962 5634 6410 6978

nr.zgłoszenia 210 1122 1914 2850 3498 4266 4986 5650 6434 7002

nr.zgłoszenia 234 1154 1978 2858 3522 4282 5002 5658 6450 7010

nr.zgłoszenia 242 1210 2034 2874 3530 4298 5010 5690 6538 7018

nr.zgłoszenia 306 1218 2042 2962 3546 4306 5026 5778 6570 7050

nr.zgłoszenia 314 1242 2058 2970 3666 4314 5074 5810 6594 7106

nr.zgłoszenia 322 1258 2106 2978 3682 4354 5098 5818 6602 7114

nr.zgłoszenia 338 1306 2138 2994 3690 4386 5130 5826 6618 7138

nr.zgłoszenia 346 1346 2170 3002 3706 4410 5138 5874 6626 7178

nr.zgłoszenia 362 1354 2282 3018 3738 4418 5146 5898 6650 7186

nr.zgłoszenia 386 1386 2314 3034 3754 4442 5186 5906 6658 7242

nr.zgłoszenia 394 1450 2322 3042 3770 4466 5202 5914 6698 7250

nr.zgłoszenia 458 1458 2338 3050 3778 4530 5226 5930 6714 7258

nr.zgłoszenia 466 1466 2346 3098 3826 4546 5234 5938 6730 7282

nr.zgłoszenia 490 1482 2370 3170 3842 4570 5266 6002 6754 7338

nr.zgłoszenia 562 1562 2394 3186 3890 4586 5282 6050 6770 7354

nr.zgłoszenia 578 1570 2434 3202 3898 4634 5298 6090 6786 7370

nr.zgłoszenia 642 1594 2450 3218 3938 4666 5314 6106 6794 7386

nr.zgłoszenia 658 1602 2506 3266 4018 4674 5338 6114 6826 7490

nr.zgłoszenia 674 1642 2522 3274 4034 4698 5346 6138 6834 7498

nr.zgłoszenia 730 1666 2554 3306 4050 4754 5378 6146 6842 7506

nr.zgłoszenia 738 1674 2610 3314 4074 4818 5386 6154 6850 7570

nr.zgłoszenia 762 1690 2634 3330 4090 4850 5442 6170 6866 7578

nr.zgłoszenia 810 1706 2658 3370 4106 4898 5458 6186 6882 7610

nr.zgłoszenia 834 1738 2722 3418 4114 4906 5506 6210 6898 7618

NAGRODA - Napój energetyczny Predator  500 ml 

nr.zgłoszenia 50 706 1514 2178 2922 3730 4482 5042 5994 6674

nr.zgłoszenia 58 714 1522 2186 2930 3746 4490 5066 6026 6690

nr.zgłoszenia 74 722 1538 2194 3010 3794 4498 5090 6034 6706

nr.zgłoszenia 90 754 1586 2210 3074 3802 4522 5106 6042 6722

nr.zgłoszenia 106 770 1634 2226 3090 3858 4538 5114 6130 6778

nr.zgłoszenia 122 778 1650 2250 3114 3874 4562 5122 6162 6802

nr.zgłoszenia 154 818 1658 2266 3130 3906 4594 5154 6178 6914

nr.zgłoszenia 162 842 1770 2290 3138 3930 4602 5178 6194 6986

nr.zgłoszenia 194 850 1778 2362 3178 3954 4626 5322 6234 7042

nr.zgłoszenia 226 898 1794 2378 3242 3970 4650 5354 6258 7066

nr.zgłoszenia 250 922 1802 2426 3250 3986 4658 5402 6274 7082

nr.zgłoszenia 282 986 1810 2466 3298 3994 4682 5418 6282 7090

nr.zgłoszenia 370 1018 1850 2498 3338 4098 4690 5426 6346 7098

nr.zgłoszenia 402 1090 1858 2530 3346 4122 4706 5450 6354 7122

nr.zgłoszenia 418 1106 1874 2538 3354 4170 4722 5498 6386 7162

nr.zgłoszenia 426 1130 1890 2586 3362 4178 4730 5522 6394 7202

nr.zgłoszenia 442 1138 1930 2602 3402 4194 4738 5554 6402 7210

nr.zgłoszenia 498 1146 1946 2618 3442 4210 4770 5570 6418 7234

nr.zgłoszenia 506 1186 1986 2626 3466 4226 4778 5610 6442 7266

nr.zgłoszenia 522 1226 2002 2642 3538 4234 4786 5722 6474 7274

nr.zgłoszenia 538 1282 2010 2682 3554 4242 4802 5754 6482 7290

nr.zgłoszenia 546 1290 2018 2706 3562 4250 4826 5762 6490 7314

nr.zgłoszenia 554 1314 2050 2746 3578 4290 4834 5770 6498 7362

nr.zgłoszenia 570 1330 2074 2770 3586 4330 4842 5786 6530 7418

nr.zgłoszenia 586 1378 2090 2794 3594 4370 4858 5794 6546 7458

nr.zgłoszenia 594 1402 2114 2810 3602 4394 4866 5802 6554 7482

nr.zgłoszenia 634 1410 2122 2890 3626 4450 4874 5882 6562 7514

nr.zgłoszenia 666 1418 2146 2898 3634 4458 4914 5946 6610 7562

nr.zgłoszenia 690 1498 2154 2906 3722 4474 4978 5954 6642 7586  



  

 

NAGRODA - Napój Coca Cola   1,5 l 

nr.zgłoszenia 42 826 1474 2026 2738 3290 4274 5290 5842 6522 7434

nr.zgłoszenia 114 866 1506 2066 2762 3394 4338 5306 5858 6586 7594

nr.zgłoszenia 170 882 1554 2082 2778 3434 4346 5330 5866 6666

nr.zgłoszenia 202 906 1578 2162 2842 3450 4378 5394 5890 6858

nr.zgłoszenia 258 930 1610 2218 3058 3506 4514 5410 5922 6922

nr.zgłoszenia 266 946 1714 2386 3066 3610 4746 5434 6066 6962

nr.zgłoszenia 434 962 1722 2402 3082 3674 4794 5466 6122 7130

nr.zgłoszenia 450 978 1730 2410 3106 3762 4970 5482 6202 7170

nr.zgłoszenia 474 1034 1762 2458 3146 3866 5018 5514 6218 7194

nr.zgłoszenia 530 1082 1826 2546 3154 3882 5034 5602 6250 7226

nr.zgłoszenia 602 1178 1842 2562 3194 3914 5050 5642 6266 7322

nr.zgłoszenia 650 1194 1922 2570 3226 3922 5170 5698 6314 7378

nr.zgłoszenia 746 1274 1954 2594 3234 4026 5242 5706 6330 7394

nr.zgłoszenia 802 1442 1970 2714 3258 4042 5274 5738 6458 7402

NAGRODA - lody Śniegusek 

nr.zgłoszenia 10 794 1394 2274 2946 3786 4882 5594 6082 6946 7554

nr.zgłoszenia 26 954 1426 2298 2954 3810 4994 5618 6226 6994 7602

nr.zgłoszenia 66 970 1434 2306 2986 3850 5162 5666 6306 7034

nr.zgłoszenia 218 994 1530 2330 3026 4010 5194 5674 6426 7058

nr.zgłoszenia 298 1010 1546 2354 3210 4058 5210 5714 6466 7074

nr.zgłoszenia 330 1042 1682 2442 3282 4066 5218 5730 6506 7154

nr.zgłoszenia 410 1050 1698 2474 3386 4146 5250 5746 6578 7298

nr.zgłoszenia 482 1074 1818 2482 3410 4202 5258 5834 6682 7346

nr.zgłoszenia 514 1162 1866 2514 3514 4362 5362 5850 6738 7442

nr.zgłoszenia 618 1170 1898 2578 3570 4426 5370 5962 6746 7474

nr.zgłoszenia 626 1202 1962 2690 3650 4506 5474 5978 6762 7522

nr.zgłoszenia 682 1266 2202 2754 3658 4618 5490 6010 6818 7530

nr.zgłoszenia 698 1322 2234 2866 3698 4642 5538 6058 6874 7538

nr.zgłoszenia 786 1370 2258 2938 3714 4810 5562 6074 6938 7546

NAGRODA - lody magnum 

nr.zgłoszenia 2 354 1250 1994 2666 3162 3978 4610 5970 6514 7410

nr.zgłoszenia 34 858 1362 2098 2674 3322 4002 4890 6018 6634 7426

nr.zgłoszenia 130 914 1490 2130 2698 3378 4154 4938 6098 6810 7450

nr.zgłoszenia 178 1058 1618 2242 2818 3618 4162 5058 6242 6890 7466

nr.zgłoszenia 186 1066 1626 2418 2882 3642 4402 5082 6298 7026

nr.zgłoszenia 274 1114 1746 2490 2914 3818 4554 5546 6338 7146

nr.zgłoszenia 290 1234 1938 2650 3122 3834 4578 5682 6378 7330

NAGRODA - piłka euro Piłka adidas UNIFORIA LEAGUE BOX FH7376

nr.zgłoszenia 874 1338 3962 4082 4762 7218

NAGRODA - komplety garnków  Zavio black 

nr.zgłoszenia 4322

NAGRODA - Air Sofa Captain Mike  

nr.zgłoszenia 4434

NAGRODA - koszulki Koszulka NIKE POLSKA EURO 2020 H BREATHE STADIUM

nr.zgłoszenia 5986

NAGRODA - frytkownica tefal FF175D

nr.zgłoszenia 3946

NAGRODA - blender ręczny Bosch HB453138

nr.zgłoszenia 378

NAGRODA - Książka Anny Lewandowskiej  

nr.zgłoszenia 1298

NAGRODA - Zestaw kaw z kubkiem RL9 

nr.zgłoszenia 4714

NAGRODA - Gift Box  z produktami Anny Lewandowskiej  

nr.zgłoszenia 610

NAGRODA - Koszulka Roberta Lewandowskiego  

nr.zgłoszenia 7306  



  

 

DATA: 11.06.2021; 04.07.2021

NAGRODA - Napój Coca Cola  0,33 l 

nr.zgłoszenia 5 957 1709 2301 2949 3717 4245 5141 5933 6893

nr.zgłoszenia 69 965 1717 2309 2997 3733 4277 5157 5957 6901

nr.zgłoszenia 125 981 1749 2349 3013 3765 4285 5165 5981 6925

nr.zgłoszenia 141 989 1757 2365 3037 3805 4293 5173 6069 6949

nr.zgłoszenia 157 997 1765 2373 3045 3821 4333 5245 6085 6965

nr.zgłoszenia 181 1045 1789 2381 3085 3829 4341 5261 6093 6973

nr.zgłoszenia 221 1053 1805 2389 3109 3845 4413 5293 6125 6997

nr.zgłoszenia 237 1085 1821 2413 3125 3853 4429 5301 6141 7005

nr.zgłoszenia 245 1101 1829 2421 3141 3877 4437 5317 6149 7069

nr.zgłoszenia 277 1125 1861 2429 3173 3893 4445 5325 6157 7085

nr.zgłoszenia 285 1149 1893 2437 3181 3901 4469 5389 6173 7141

nr.zgłoszenia 325 1165 1909 2445 3197 3941 4541 5397 6181 7149

nr.zgłoszenia 413 1189 1925 2501 3229 3965 4581 5413 6221 7189

nr.zgłoszenia 429 1197 1941 2549 3261 3997 4645 5429 6333 7261

nr.zgłoszenia 461 1205 1949 2565 3269 4005 4661 5453 6349 7269

nr.zgłoszenia 509 1213 1957 2589 3285 4013 4685 5525 6357 7293

nr.zgłoszenia 525 1333 1965 2597 3309 4029 4693 5581 6389 7309

nr.zgłoszenia 573 1349 1981 2637 3381 4037 4701 5589 6413 7349

nr.zgłoszenia 605 1421 1997 2685 3389 4045 4709 5613 6437 7357

nr.zgłoszenia 613 1429 2005 2709 3413 4053 4813 5637 6477 7389

nr.zgłoszenia 693 1437 2029 2765 3453 4069 4821 5661 6501 7413

nr.zgłoszenia 701 1461 2085 2773 3517 4085 4829 5669 6541 7421

nr.zgłoszenia 725 1485 2117 2821 3533 4093 4861 5741 6573 7437

nr.zgłoszenia 781 1525 2133 2837 3573 4101 4893 5765 6621 7461

nr.zgłoszenia 813 1565 2181 2877 3581 4117 4909 5773 6629 7469

nr.zgłoszenia 877 1597 2197 2885 3597 4149 4981 5797 6685 7517

nr.zgłoszenia 933 1669 2213 2901 3613 4157 5061 5813 6757 7557

nr.zgłoszenia 941 1677 2245 2909 3677 4221 5069 5861 6765 7581

nr.zgłoszenia 949 1693 2285 2941 3709 4237 5077 5917 6781 7605

NAGRODA - Napój energetyczny Predator  500 ml 

nr.zgłoszenia 29 885 1885 2733 3445 4389 4989 5597 6373 6981

nr.zgłoszenia 93 909 1901 2741 3469 4397 4997 5621 6381 7013

nr.zgłoszenia 117 917 1933 2749 3477 4405 5005 5629 6397 7021

nr.zgłoszenia 133 973 1989 2757 3541 4453 5013 5693 6429 7037

nr.zgłoszenia 189 1013 2013 2789 3621 4485 5021 5733 6453 7109

nr.zgłoszenia 213 1021 2037 2805 3637 4501 5029 5757 6509 7125

nr.zgłoszenia 261 1181 2069 2813 3645 4525 5037 5789 6517 7133

nr.zgłoszenia 269 1237 2093 2845 3669 4533 5045 5805 6533 7157

nr.zgłoszenia 309 1245 2101 2853 3701 4549 5053 5829 6565 7165

nr.zgłoszenia 341 1309 2165 2861 3757 4557 5085 5845 6589 7197

nr.zgłoszenia 389 1357 2173 2869 3781 4573 5093 5853 6613 7221

nr.zgłoszenia 397 1365 2189 2957 3837 4589 5101 5869 6637 7245

nr.zgłoszenia 405 1413 2221 2965 3861 4605 5109 5965 6653 7277

nr.zgłoszenia 453 1453 2269 3029 3869 4613 5117 5973 6661 7317

nr.zgłoszenia 477 1477 2341 3069 3909 4621 5133 6005 6677 7325

nr.zgłoszenia 485 1501 2397 3101 3933 4629 5197 6013 6709 7333

nr.zgłoszenia 493 1509 2469 3157 3949 4637 5205 6045 6717 7341

nr.zgłoszenia 541 1533 2493 3205 3981 4653 5333 6077 6741 7365

nr.zgłoszenia 549 1549 2509 3237 3989 4677 5341 6101 6789 7381

nr.zgłoszenia 565 1557 2525 3245 4021 4725 5357 6117 6813 7453

nr.zgłoszenia 581 1581 2533 3253 4077 4733 5373 6189 6821 7477

nr.zgłoszenia 629 1621 2541 3277 4125 4773 5381 6197 6837 7485

nr.zgłoszenia 677 1629 2557 3301 4133 4789 5437 6213 6853 7493

nr.zgłoszenia 709 1637 2613 3325 4181 4805 5445 6229 6861 7501

nr.zgłoszenia 789 1685 2661 3349 4213 4917 5469 6253 6869 7509

nr.zgłoszenia 797 1733 2669 3365 4309 4933 5493 6285 6909 7541

nr.zgłoszenia 821 1773 2677 3397 4317 4949 5541 6301 6933 7565

nr.zgłoszenia 829 1781 2693 3405 4325 4965 5549 6317 6941 7573

nr.zgłoszenia 845 1797 2725 3429 4357 4973 5573 6341 6957 7613

NAGRODA - Napój Coca Cola   1,5 l 

nr.zgłoszenia 13 749 1261 1741 2405 3189 3925 4869 5925 6797 7533

nr.zgłoszenia 61 765 1293 1813 2453 3317 3973 4885 5989 6845 7597

nr.zgłoszenia 85 805 1301 1853 2461 3333 4109 4925 5997 6885

nr.zgłoszenia 109 893 1325 1973 2477 3341 4141 5213 6037 6989

nr.zgłoszenia 165 925 1341 2021 2605 3421 4173 5405 6061 7173

nr.zgłoszenia 173 1029 1381 2045 2645 3461 4189 5477 6165 7181

nr.zgłoszenia 205 1061 1493 2077 2653 3557 4197 5485 6261 7205

nr.zgłoszenia 253 1093 1541 2109 2797 3629 4205 5501 6269 7237

nr.zgłoszenia 365 1141 1573 2157 2973 3693 4229 5517 6325 7253

nr.zgłoszenia 437 1157 1589 2229 3093 3741 4381 5653 6405 7301

nr.zgłoszenia 445 1173 1645 2261 3117 3749 4493 5685 6421 7397

nr.zgłoszenia 533 1221 1661 2277 3133 3789 4669 5749 6485 7405

nr.zgłoszenia 645 1229 1701 2293 3149 3797 4797 5885 6493 7429

nr.zgłoszenia 717 1253 1725 2317 3165 3885 4853 5909 6645 7525  



  

 

NAGRODA - lody Śniegusek 

nr.zgłoszenia 37 589 1069 1845 2781 3589 4781 5349 5949 6669 7549

nr.zgłoszenia 53 661 1109 1869 2829 3605 4845 5365 6021 6693 7589

nr.zgłoszenia 77 669 1269 1877 2893 3653 4877 5461 6029 6725

nr.zgłoszenia 101 685 1277 1917 2933 3725 4901 5509 6053 6733

nr.zgłoszenia 149 733 1285 2061 3021 3917 4941 5533 6109 6749

nr.zgłoszenia 293 741 1373 2149 3061 3957 5125 5605 6133 6773

nr.zgłoszenia 317 757 1389 2205 3077 4061 5149 5677 6205 6805

nr.zgłoszenia 333 773 1397 2237 3213 4269 5189 5701 6237 6829

nr.zgłoszenia 349 837 1405 2253 3293 4373 5221 5709 6245 7045

nr.zgłoszenia 373 853 1469 2357 3485 4421 5229 5781 6293 7077

nr.zgłoszenia 381 861 1517 2485 3509 4517 5237 5877 6365 7093

nr.zgłoszenia 421 901 1605 2621 3525 4565 5253 5893 6469 7101

nr.zgłoszenia 501 1005 1653 2701 3549 4749 5269 5901 6597 7117

nr.zgłoszenia 517 1037 1837 2717 3565 4765 5285 5941 6605 7229

NAGRODA - lody magnum 

nr.zgłoszenia 21 597 1445 2581 3053 3813 4477 5181 5725 6549 7213

nr.zgłoszenia 45 621 1613 2629 3221 4165 4509 5277 5821 6581 7285

nr.zgłoszenia 197 637 2141 2917 3357 4253 4597 5309 5837 6701 7373

nr.zgłoszenia 301 653 2325 2925 3373 4261 4717 5421 6277 6877 7445

nr.zgłoszenia 357 869 2333 2981 3501 4301 4741 5557 6309 6917

nr.zgłoszenia 469 1077 2517 2989 3661 4349 4757 5565 6445 7029

nr.zgłoszenia 557 1117 2573 3005 3685 4461 4837 5717 6525 7061

NAGRODA - piłka euro Piłka adidas UNIFORIA LEAGUE BOX FH7376

nr.zgłoszenia 1317 2053 2125 3493 4957 5645

NAGRODA - komplety garnków  Zavio black 

nr.zgłoszenia 3437

NAGRODA - Air Sofa Captain Mike  

nr.zgłoszenia 229

NAGRODA - koszulki Koszulka NIKE POLSKA EURO 2020 H BREATHE STADIUM

nr.zgłoszenia 7053

NAGRODA - frytkownica tefal FF175D

nr.zgłoszenia 6461

NAGRODA - blender ręczny Bosch HB453138

nr.zgłoszenia 3773

NAGRODA - Książka Anny Lewandowskiej  

nr.zgłoszenia 1133

NAGRODA - Zestaw kaw z kubkiem RL9 

nr.zgłoszenia 6557

NAGRODA - Gift Box  z produktami Anny Lewandowskiej  

nr.zgłoszenia 4365  



  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Mistrzowska loteria POLOmarketu 2021!” 

Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Mistrzowska loteria 
POLOmarketu 2021!”, tj. samochodu osobowego marki Hyundai i20 o wartości 57.800,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) brutto. 

1.2 MPI, 84 KM, 5 MT (manualna), benzyna, KOLOR Polar White 

Hatchback 

Wyposażenie standardowe samochodu: 

Rozmiar opon 185/65R15 

Wyłącznik poduszki bezpieczeństwa pasażera 

Gniazdo 12 V 

Uchwyt na kubek 

5-letnia gwarancja bez limitu kilometrów 

Komputer pokładowy z wyświetlaczem 3,5” 

System utrzymywania pasa ruchu (LKA) 

Asystent inteligentnego czytania znaków (ISLA) 

Zestaw naprawczy 

Przygotowanie do montażu radia 

Tapicerka materiałowa 

Oświetlenie przestrzeni bagażowej 

Lakierowane klamki wewnętrzne 

Tempomat 

Ogranicznik prędkości 

Automatyczne włączanie świateł 

Opony Michelin 

Reflektory halogenowe 

Poduszki bezpieczeństwa przednie i kurtyny 

System ABS z elektroniczną kontrolą stabilizacji (ESC) i 

asystentem podjazdu (HAC) 

Blokada dziecięca drzwi 

System ostrzegający o odjechaniu poprzedzającego pojazdu 

(LVDA) 

System monitorowania tylnej kanapy (ROA) 

Elektrycznie regulowane lusterka 

Regulowane zagłówki 

Regulacja wysokości fotela kierowcy 



  

 

Elektrycznie sterowane szyby przednie 

Centralny zamek 

Składany kluczyk z pilotem 

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami do makijażu 

5-letnia usługa assistance 

Światła do jazdy dziennej halogenowe 

15” felgi stalowe z kołpakami 

Asystent zapobiegania kolizjom czołowym z wykrywaniem 

pieszych, samochodów i rowerzystów (FCA) (tylko dla 

samochodów z rocznika modelowego 2022 od kwietniowego 

kontraktu produkcyjnego) 

System monitorowania ciśnienia w oponach 

System ratunkowy eCall 

System monitorujący poziom koncentracji uwagi kierowcy (DAW) 

Podgrzewana tylna szyba 

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 

Haczyki do mocowania bagażu 

Składana tylna kanapa dzielona 60:40 

Immobilizer 

Tylne światła przeciwmgielne 

Zderzaki w kolorze nadwozia 

Klimatyzacja manualna  

Felgi Alu czarne Oberon - kpl. 4 sztuk 

 

 


