
  

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
”Kultowa loteria urodzinowa, z tym że bardziej!” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Kultowa loteria urodzinowa, z tym że 
bardziej!”. 
 
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.2019 poz. 847) oraz zezwolenia 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. 
 
4. Definicje 
 
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi 

lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,  

a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym 

regulaminie loteria promocyjna pod nazwą „Kultowa loteria urodzinowa, z tym że bardziej!” 

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 

18.09.2019 r. do dnia 08.10.2019 r. lub do wyczerpania puli zdrapek loteryjnych, która 

wynosi 3.321.322 szt. (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta 

dwadzieścia dwie sztuki), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

4.3 Zakup promocyjny – jednorazowy zakup, udokumentowany dowodem zakupu 
promocyjnego oraz zdrapką loteryjną dokonany, w co najmniej jednym dowolnie wybranym 
wariancie, spośród trzech opisanych poniżej w pkt. 4.3.1, pkt. 4.3.2 i pkt. 4.3.3 regulaminu  
 
Zakupy promocyjne kumulują się, tzn. uczestnik który np. w ramach jednej transakcji dokonał 
wielokrotności zakupu promocyjnego w wariancie wartościowym ale np. również w ramach 
tej transakcji dokonał zakupu promocyjnego w wariancie jakościowym i/lub dodatkowo  
w wariancie ilościowym, ma prawo do pobrania takiej ilości zdrapek, która wynika zarówno  
z zakupu wartościowego i/lub jakościowego i/lub zakupu ilościowego z tym zastrzeżeniem, 
że w ramach jednej transakcji udokumentowanej jednym dowodem zakupu, można otrzymać 
maksymalnie 100 szt. (słownie: sto sztuk) zdrapek loteryjnych. 
 
W przypadku, gdy konsument skorzysta z prawa do udziału w loterii i otrzyma zdrapkę 
loteryjną, 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 2019 r. poz. 134) lub Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) 
wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
 
Charakterystyka zakupów promocyjnych w loterii: 
 



  

 

4.3.1 wariant wartościowy – jednorazowy zakup dowolnych produktów za minimum 30,00 
zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) brutto, dokonany w okresie trwania sprzedaży 
promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym i udokumentowany jedynym dowodem 
zakupu promocyjnego oraz minimum jedną zdrapką loteryjną. Zakup promocyjny w wariancie 
wartościowym ograniczony jest w ramach jednorazowej transakcji do wysokości 600,00 zł 
(słownie: sześćset złotych 00/100), brutto, czyli maksymalna ilość zdrapek, możliwa do 
otrzymania w ramach jednej transakcji w wariancie wartościowym wynosi 20 (słownie: 
dwadzieścia) 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 2018 r. poz. 2137 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 2018 r. poz. 1446 ze zm.); 

c) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 449 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 2019 r. poz. 1252 ze zm.) 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 będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona  
o wartość zakupu produktów wyłączonych. 
 
4.3.2 wariant jakościowy – zakup dowolnie wybranego minimum jednego produktu 

specjalnego oznaczonego materiałami promocyjnymi (np. plakatami) pod hasłem „Kup  

i wygraj”, pod warunkiem ich dostępności w sklepach promocyjnych, w określonym czasie 

trwania sprzedaży promocyjnej. Aktualna lista specjalnych produktów promocyjnych z serii 

„Kup i wygraj” uprawniających do udziału w loterii będzie zamieszczona dodatkowo na 

stronie internetowej loterii.  

Każdy zakup promocyjny w wariancie jakościowym powinien być dokonany w okresie 

trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym i udokumentowany 

jednym dowodem zakupu promocyjnego oraz minimum jedną zdrapką loteryjną. 

4.3.3 wariant ilościowy – zakup specjalnie wytypowanych produktów w określonym czasie 

sprzedaży promocyjnej w określonej ilości. Aktualna lista ww. specjalnie wytypowanych 

produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w loterii będzie zamieszczona na 

stronie internetowej loterii.  

Każdy zakup promocyjny w wariancie ilościowym powinien być dokonany w okresie trwania 

sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym i udokumentowany jednym 

dowodem zakupu promocyjnego oraz minimum jedną zdrapką loteryjną.  

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 
rzeczowej oraz karty z 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.  
Posiadanie POLOkarty lub e-POLOkarty nie jest warunkiem koniecznym, aby wziąć udział w 
niniejszej loterii.  
 
Uczestnik, który posiada aktywną POLOkartę lub e-POLOkartę i użył jej podczas zakupu 
promocyjnego (tzn. okazał ją kasjerowi w trakcie zakupu promocyjnego a kasjer ją odbił),  
w przypadku pobrania zdrapki z unikalnym i jednorazowym kodem, uzyskuje prawo do 
podwójnej liczby losów w II części loterii, tj. w grze o nagrody tygodniowe oraz w grze  
o nagrodę główną. 
 
Uczestnik zgłaszając się do II części loterii zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu, ma prawo podać w zgłoszeniu numer aktywnej POLOkarty lub e-POLOkarty, 
którą użył podczas zakupu promocyjnego. W takim przypadku, organizator automatycznie 
naliczy uczestnikowi podwójną ilość losów / zgłoszeń do loterii wynikającą z tego 
konkretnego zakupu promocyjnego. Zakupy promocyjne i tym samym odpowiednia ilość 
zgłoszeń / losów w II części loterii rejestrowane są automatycznie w systemie organizatora 
zgodnie z czasem wysłania przez uczestnika zgłoszenia. 
 
Uczestnik może założyć POLOkartę lub e-POLOkartę w trakcie trwania loterii. Podwajanie 
ilości zgłoszeń w II części loterii następować będzie od momentu użycia przez uczestnika 
aktywnej POLOkarty lub e-POLOkarty w trakcie dokonywania zakupu promocyjnego. 
 
4.4 Sklep promocyjny (zw. także „sklepem”) – dowolny sklep sieci POLOmarket na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej czynny w czasie obowiązywania loterii, w którym 
znajdują się zdrapki loteryjne oraz w którym można dokonać zakupu promocyjnego. 
 
4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana wyłącznie do potrzeb niniejszej loterii strona 
internetowa pod adresem www.POLOteria.pl, na której znajduje się specjalnie 
przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii. 
 
4.6 Zdrapka loteryjna – zadrukowana kartka papieru, na której wyodrębnione jest pole gry 
pokryte warstwą farby ochronnej. Farba ochronna uniemożliwia odczytanie ukrytej na polu 
gry zadrukowanej treści bez jej zdrapania. Zdrapki wydawane są klientom w trakcie trwania 
sprzedaży promocyjnej w sklepach promocyjnych, bezpośrednio po dokonaniu zakupu 
promocyjnego. Po zakończeniu transakcji i odejściu od kasy uczestnik nie jest uprawniony 
do otrzymania zdrapki w późniejszym terminie, chyba że niewydanie zdrapki klientowi wynika 
z przyczyn leżących po stronie sklepu promocyjnego i nie doszło do wyczerpania zapasu 
zdrapek. W przypadku niemożności wydania klientowi zdrapki za zakup promocyjny  
z przyczyn leżących po stronie sklepu promocyjnego, jeśli zapas zdrapek nie został 
wyczerpany, kierownik lub zastępca sklepu jest uprawniony do sporządzenia na dowodzie 
zakupu promocyjnego (paragonie) stosownej adnotacji z pieczątką sklepu. Wówczas klient 
będzie uprawniony do odbioru przysługującej mu zdrapki w terminie późniejszym, nie później 
jednak niż do końca trwania sprzedaży promocyjnej lub do wyczerpania zapasów zdrapek. 
 
Na każdej zdrapce pod ścieralną warstwą ochronną na polu gry umieszczone będą 
informacje o: 

− wygranej nagrodzie natychmiastowej z pkt. od 15.4 do 15.7, z pkt. od 15.10 do 15.26 
regulaminu, lub 

− wygranej nagrodzie natychmiastowej z pkt. 15.8, pkt. 15.9, z pkt. od 15.27 do 15.31 
regulaminu oraz o indywidulanym i unikatowym kodzie uprawniającym do gry o nagrody 
tygodniowe oraz nagrodę główną (tzw. dalej „kodem promocyjnym”).  

 
W ramach niniejszej loterii przygotowano 3.321.322 szt. (słownie: trzy miliony trzysta 
dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwie sztuki) zdrapek, w tym 2.083 (słownie: 

http://www.polomarket.pl/files/polokarta/regulamin_polokarta.pdf


  

 

dwa tysiące osiemdziesiąt trzy sztuki) zdrapek z informacją o nagrodzie natychmiastowej  
z pkt. od 15.4 do 15.7, z pkt. od 15.10 do 15.26 regulaminu oraz 3.319.239 szt. (słownie: trzy 
miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć sztuk) zdrapek  
z informacją o nagrodzie natychmiastowej z pkt. 15.8, pkt. 15.9, z pkt. od 15.27 do 15.31 
regulaminu oraz z kodem promocyjnym uprawniającym do gry o nagrody tygodniowe oraz  
o nagrodę główną w loterii. 
 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu zdrapek  
w poszczególnych sklepach promocyjnych. 
 
W razie utraty lub zniszczenia oryginału zdrapki loteryjnej stwierdzającej udział w I i II części 
loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 
 
Wizualizacja przykładowej zdrapki loteryjnej biorącej udział w loterii znajduje się  
w załączniku nr 1 do regulaminu. 

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

4.8 Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu 
promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien 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. 
 
Wydanie uczestnikowi zdrapki loteryjnej jest udokumentowane bezpośrednio na dołączonym 
do dowodu zakupu dodatkowym wydruku, na którym nadrukowane są numery zdrapek do 
niego zeskanowanych. W niektórych sklepach promocyjnych dodatkowy wydruk może być 
odcięty od dowodu zakupu. Uczestnik musi zachować zarówno dowód zakupu jak i ten 
dodatkowy wydruk z numerami zdrapek. Każda zdrapka jest ściśle powiązana z danym 
zakupem promocyjnym zgodnie z powyższą zasadą. Uczestnik musi koniecznie zachować 
zdrapkę wraz z dowodem zakupu oraz dołączonym do dowodu zakupu dodatkowym 
wydrukiem uprawniającym do otrzymania tej zdrapki.  
 
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego i/lub dołączonego do 

dowodu zakupu dodatkowego wydruku z numerem zdrapki stwierdzającego udział w I i II 

części loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 

5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 18.09.2019 r. a kończy w dniu 
03.01.2020 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na 
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 19 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 sieci komórkowej GSM. 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, 
na stronie internetowej sieci POLOmarket pod adresem: www.polomarket.pl, a także  
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. 
 
ZASADY PROWADZENIA I CZĘŚCI LOTERII – GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE 

10.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7 regulaminu, która chce wziąć 

udział w I części loterii, tj. w grze o nagrody natychmiastowe powinna: 

− dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,  

− dokonać płatności za zakup promocyjny,  

− pobrać i zachować zdrapkę w chwili odbioru dowodu zakupu po dokonaniu zakupu 
promocyjnego, 

− pobrać i zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego wraz z dodatkowym 
wydrukiem na którym nadrukowane są numery zdrapek do niego zeskanowanych,  

− usunąć ścieralną warstwę z pola gry na zdrapce i sprawdzić wynik gry, 

− w przypadku wygrania nagrody natychmiastowej z pkt. od 15.4 do 15.7, z pkt. od 15.10 
do 15.26 regulaminu celem odebrania nagrody należy przekazać pracownikowi sklepu, w 
którym został dokonany zakup promocyjny, oryginał zdrapki loteryjnej oraz oryginał 
dowodu zakupu promocyjnego wraz z dodatkowym wydrukiem na którym nadrukowane 
są numery zdrapek do niego zeskanowanych. Przekazana (zwycięska) zdrapka 
pozostaje u pracownika sklepu, 

− w przypadku wygrania nagrody natychmiastowej z pkt. 15.8, pkt. 15.9, z pkt. od 15.27 do 
15.31 regulaminu (z kodem promocyjnym uprawniającym do gry o nagrody tygodniowe 
oraz nagrodę główną) celem odebrania nagrody należy okazać pracownikowi sklepu,  
w którym został dokonany zakup promocyjny, oryginał zdrapki loteryjnej oraz oryginał 
dowodu zakupu promocyjnego wraz z dodatkowym wydrukiem, na którym nadrukowane 
są numery zdrapek do niego zeskanowanych. Pracownik sklepu może odnotować na 
oryginale zdrapki loteryjnej fakt wydania nagrody natychmiastowej z pkt. 15.8, pkt. 15.9,  
z pkt. od 15.27 do 15.31 regulaminu poprzez napisanie na niej „nagroda wydana” wraz  
z datą wydania nagrody, 

− laureat nagrody natychmiastowej odbiera nagrodę w sklepie promocyjnym, w którym 
dokonał zakupu promocyjnego nie później niż w terminie wskazanym w pkt. 18.8 lub pkt. 
18.9 regulaminu. 

 

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


  

 

10.2 Zdrapka z informacją o nagrodzie natychmiastowej uprawnia do odbioru nagrody 

zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku nr 2 do regulaminu. 

 
10.3 Jeden uczestnik może wygrać dowolną ilość nagród natychmiastowych w loterii, jeżeli 
każdorazowo spełni wszystkie warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie. 
 
10.4 Zdrapka z nagrodą natychmiastową z pkt. od 15.4 do 15.7, z pkt. od 15.10 do 15.26 
regulaminu uprawnia do odbioru nagrody natychmiastowej, nie uprawnia natomiast do gry  
o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną. Zdrapka z nagrodą natychmiastową z pkt. 15.8, 
pkt. 15.9, z pkt. od 15.27 do 15.31 regulaminu uprawnia do odbioru nagrody 
natychmiastowej a także do gry o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną. 
 
10.5 W loterii biorą udział wyłącznie oryginalne zdrapki loteryjne. Zdrapki podrobione, 
zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności,  
a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane 
przez uczestnika w sposób przewidziany regulaminem, nie uprawniają do udziału w loterii  
i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w regulaminie. 
 
10.6 Gra o nagrody natychmiastowe, tj. I część loterii trwać będzie od 18.09.2019 r. do dnia 
08.10.2019 r. lub do chwili wyczerpania puli zdrapek w loterii, która wynosi 3.321.322 szt. 
(słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwie sztuki)  
w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
 
10.7 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia 
warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone  
w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym 
celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania 
dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub 
nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez 
organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego 
uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do danej nagrody natychmiastowej. 
Niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
ZASADY PROWADZENIA II CZĘŚCI LOTERII – GRA O NAGRODY TYGODNIOWE ORAZ 
NAGRODĘ GŁÓWNĄ 
 
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7 regulaminu, która chce wziąć 

udział w II części loterii, tj. w grze o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną powinna: 

− dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,  
z zastrzeżeniem, że zakup promocyjny w ramach, którego uczestnik wziął udział w I 
części loterii i wygrał nagrodę natychmiastową z pkt. od 15.4 do 15.7, z pkt. od 15.10 do 
15.26 regulaminu pod zdrapką nie uprawnia do zgłoszenia się w II części loterii,  

− dokonać płatności za zakup promocyjny,  

− pobrać i zachować zdrapkę w chwili odbioru dowodu zakupu po dokonaniu zakupu 
promocyjnego, 

− pobrać i zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego wraz z dodatkowym 
wydrukiem, na którym nadrukowane są numery zdrapek do niego zeskanowanych,  

− usunąć ścieralną warstwę z pola gry na zdrapce i sprawdzić wynik gry, 

− w przypadku wylosowania zdrapki z kodem promocyjnym należy koniecznie zachować tę 
zdrapkę wraz z dowodem zakupu promocyjnego i dodatkowym wydrukiem, na którym 
nadrukowane są numery zdrapek do niego zeskanowanych, 



  

 

− zgłosić się do loterii, poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej 
loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.8 regulaminu. 

 
11.2 Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową loterii, powinien za 
pośrednictwem umieszczonego tam formularza zgłoszeniowego podać: 
- obowiązkowe dane i oświadczenia uczestnika loterii (obligatoryjnie): 
a) kod promocyjny ze zdrapki loteryjnej, 
b) numer telefonu komórkowego uczestnika, 
c) adres e-mail uczestnika, 
d) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:  

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

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Kultowa loteria urodzinowa, z tym że 
bardziej!” wraz z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”. 

- opcjonalne dane i oświadczenia uczestnika loterii (fakultatywnie): 
e) numer POLOkarty lub e-POLOkarty, która została użyta w trakcie zakupu promocyjnego, 
podczas którego uczestnik uzyskał zdrapkę loteryjną z kodem promocyjnym, 
f) adres e-mail uczestnika (do otrzymywania informacji handlowych), 
g) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii: 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa przez firmę „POLOmarket” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Giebni pod numerem 20, 88 – 170 Pakość dla celów marketingowych. Moje dane 
osobowe udostępniam 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 firmę „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.2019 poz. 123 ze zm.).”. 

 
11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do II części loterii, 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 podany w formularzu 
zgłoszeniowym zgodnie z pkt. 11.2 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. 
 
11.4 Uczestnik zgłaszający się do II części loterii powinien 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. 
 
11.5 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 maksymalnie jedną nagrodę w II części loterii (tj. jedną nagrodę tygodniową I-go 
stopnia lub jedną nagrodę tygodniową II-go stopnia lub jedną nagrodę główną), z 



  

 

zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.7 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. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych 
uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą, a kolejna nagroda, 
która by mu przypadła, zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów. 
 
11.6 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.7 regulaminu, bierze udział  
w losowaniu nagród tygodniowych w etapie tygodniowym, w którym zgłoszenie wpłynęło 
oraz w losowaniu nagrody głównej. 
 
11.7 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody a raz wylosowane 
zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu. 
 
11.8 W celu gry o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną zgłoszenia w loterii można 
wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 18.09.2019 r. do godziny 23:59:59 
dnia 08.10.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. 
 
11.9 Wszystkie zgłoszenia w II części 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. W sytuacji, gdyby okazało się, iż 
laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data  
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania 
zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody tygodniowej lub głównej. 
 
11.10 Więcej niż jedno zgłoszenie w II części loterii dokonane na podstawie tej samej 
zdrapki loteryjnej z kodem promocyjnym nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie 
traktowane jako duplikat oraz będzie usuwane z bazy zgłoszeń do II części loterii.  
W powyższej bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie. 
 
11.11 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 niezbędnych do prawidłowego 
uczestnictwa w loterii, w tym m. in.: 
- podania wszystkich numerów telefonów i/lub adresów e-mail uczestnika, które podał  
w zgłoszeniu do II części loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, 
- własnoręcznie podpisanie oświadczenia przez uczestnika o wyrażeniu zgody na uzyskanie 
w jego imieniu danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów 
telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika, od wszystkich operatorów 
telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie art. 159 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo 
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1954 ze zm.) ww. operatorów z zachowania 
tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów, które są 
zarejestrowane na uczestnika i polecenie ich ujawnienia organizatorowi loterii. 
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa 
spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania 
wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym 
wygaśnięciem prawa do nagrody tygodniowej lub nagrody głównej. W takim przypadku  
w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do danej nagrody 
tygodniowej lub nagrody głównej, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej 
laureatów. 
 



  

 

11.12 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. 
 
LOSOWANIE 
 
12.1 Loteria została podzielona na dwie części: 
- każdy uczestnik loterii bierze udział w losowaniu nagród natychmiastowych poprzez 
czynność losowego pobrania zdrapki/zdrapek w sklepie promocyjnym, a także usunięciu ze 
zdrapki ścieralnej warstwy farby ochronnej na polu gry informującej o wygranej nagrodzie 
natychmiastowej z pkt. od 15.4 do 15.7, z pkt. od 15.10 do 15.26 regulaminu lub informującej 
o wygranej nagrodzie natychmiastowej z pkt. 15.8, pkt. 15.9, z pkt. od 15.27 do 15.31 
regulaminu wraz z kodem promocyjnym – część I loterii (gra o nagrody natychmiastowe); 
 
- uczestnicy loterii, którzy wylosowali zdrapkę z kodem promocyjnym zgłaszając się do 
udziału w loterii za pośrednictwem strony internetowej loterii w sposób wskazany  
w regulaminie, biorą udział w losowaniu nagród tygodniowych oraz nagrody głównej – część 
II loterii (gra o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną). 
 
12.2 Losowania w II części loterii 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. 
 
12.3 Losowania nagród w II części loterii będą 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 w loterii będzie 
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych 
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. 
Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób 
sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii. 
 
12.3.1 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.2019 poz. 847) 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. 
 
12.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na 
chybił - trafił).  
 
12.4 W trakcie każdego losowania w II części loterii, dla każdej nagrody tygodniowej oraz 
nagrody głównej wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy na wypadek 
zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.5, pkt. 11.11 
oraz pkt. 17.5 regulaminu. Każda nagroda tygodniowa oraz nagroda główna będzie miała 
przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego. 
 
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH 
 
13.1 W trakcie trwania loterii odbędą się 3 (słownie: trzy) losowania nagród tygodniowych. 



  

 

 
13.2 W trakcie każdego losowania zostanie wyłonionych: 

− 2 (słownie: dwóch) laureatów nagród tygodniowych I-go stopnia oraz 2 (słownie: dwóch) 
laureatów rezerwowych nagród tygodniowych I-go stopnia, 

− 2 (słownie: dwóch) laureatów nagród tygodniowych II-go stopnia oraz 2 (słownie: dwóch) 
laureatów rezerwowych nagród tygodniowych II-go stopnia. 

Każde losowanie laureatów nagród tygodniowych przebiegać będzie w następujący sposób: 

− pierwsze dwie wylosowane osoby zostaną laureatami nagród tygodniowych I-go stopnia 
(laureaci nr 1 i nr 2), 

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

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

− kolejne dwie wylosowane osoby zostaną laureatami rezerwowymi nagród tygodniowych 
II-go stopnia (laureaci nr 7 i nr 8). 

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

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej I-go stopnia nr 5, będzie rezerwą dla laureata 
nagrody tygodniowej I-go stopnia nr 1, 

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej I-go stopnia nr 6, będzie rezerwą dla laureata 
nagrody tygodniowej I-go stopnia nr 2, 

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej II-go stopnia nr 7, będzie rezerwą dla laureata 
nagrody tygodniowej II-go stopnia nr 3, 

− laureat rezerwowy nagrody tygodniowej II-go stopnia nr 8, będzie rezerwą dla laureata 
nagrody tygodniowej II-go stopnia nr 4. 

 
13.4 Losowania laureatów nagród tygodniowych odbywać się będą w następujące dni: 

− losowanie nr 1) w dniu 26.09.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania 
pierwszego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 18.09.2019 r. do godz. 
23:59:59 dnia 24.09.2019 r., 

− losowanie nr 2) w dniu 03.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania 
drugiego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 25.09.2019 r. do  
godz. 23:59:59 dnia 01.10.2019 r., 

− losowanie nr 3) w dniu 10.10.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania 
trzeciego etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 02.10.2019 r. do godz. 
23:59:59 dnia 08.10.2019 r. 

 
LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRODY GŁÓWNEJ – WIELKI FINAŁ 
 
14.1 Wielki finał, czyli losowanie laureatów nagrody głównej odbędzie się w dniu 
10.10.2019 r., po losowaniu nr 3) laureatów nagród tygodniowych. 
 
14.2 Losowanie finałowe odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od 
godz. 00:00:00 dnia 18.09.2019 r. do godz. 23:59:59 dnia 08.10.2019 r., z zastrzeżeniem 
postanowień pkt. 11.7 niniejszego regulaminu. 
 
14.3 W trakcie losowania zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody głównej oraz 
1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej. Losowanie laureatów nagrody 
głównej przebiegać będzie w następujący sposób:  

− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej (laureat nr 1), 

− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej (laureat nr 2). 
 
NAGRODY 



  

 

 
15.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Fiat 125 p o wartości 
21.900,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 
Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo 
do nagrody głównej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 2.433,33 
zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 33/100). Łączna całkowita wartość 
nagrody głównej wynosi 24.333,33 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści 
trzy złote 33/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 2.433,33 zł 
(słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści trzy 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. 
 
15.2 Nagrodą tygodniową I-go stopnia w loterii jest przedpłacona karta bankowa  
o wartości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Dodatkowo do 
nagrody tygodniowej I-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody  
w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100). Łączna 
całkowita wartość nagrody tygodniowej I-go stopnia wynosi 11.111,11 zł (słownie: jedenaście 
tysięcy sto jedenaście złotych 11/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody  
w wysokości 1.111,11 zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych 11/100) 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 ilość wszystkich nagród tygodniowych I-go stopnia w loterii wynosi 6 (słownie: sześć) 
sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych I-go stopnia w loterii wynosi 66.666,66 zł 
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 66/100) brutto. 
 
15.3 Nagrodą tygodniową II-go stopnia w loterii jest przedpłacona karta bankowa  
o wartości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Dodatkowo do nagrody 
tygodniowej II-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 
555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość 
nagrody tygodniowej II-go stopnia wynosi 5.555,56 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody  
w wysokości 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć 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 ilość wszystkich nagród tygodniowych II-go stopnia w loterii wynosi 6 (słownie: 
sześć) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych II-go stopnia w loterii wynosi 33.333,36 zł 
(słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 36/100) brutto. 
 
15.4 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii są bony POLOmarket o łącznej 
wartości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 3 (słownie: 
trzy) sztuki. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 3.000,00 
zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto. 
 
15.5 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest telefon marki Samsung A 20  
o wartości 738,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 10 (słownie: 
dziesięć) sztuk. 



  

 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 7.380,00 
zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto. 
 
15.6 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii jest robot kuchenny marki Philips 
Avence HR 7778/00 o wartości 730,60 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych 60/100) 
brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 10 (słownie: 
dziesięć) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 7.306,00 
zł (słownie: siedem tysięcy trzysta sześć złotych 00/100) brutto. 
 
15.7 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest telewizor marki Thomson 32 
HD3301 32 cale o wartości 490,80 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych 80/100) 
brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 10 (słownie: 
dziesięć) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 4.908,00 
zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 00/100) brutto. 
 
15.8 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 450,00 zł 
(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto na zakup deskorolki marki Kawasaki. 
Ww. rabat należy zrealizować w sklepie promocyjnym, w którym dokonano zakupu 
promocyjnego najpóźniej do dnia 15.10.2019 r. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 100 
(słownie: sto) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 
45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. 
 
15.9 Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 350,00 zł 
(słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto na zakup hulajnogi elektrycznej marki 
Kicksscooter. Ww. rabat należy zrealizować w sklepie promocyjnym, w którym dokonano 
zakupu promocyjnego najpóźniej do dnia 15.10.2019 r. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 100 
(słownie: sto) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 
35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. 
 
15.10 Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii jest torebka marki Batycki Big 
Mama S o wartości 192,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 100 
(słownie: sto) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 
19.200,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto. 
 
15.11 Nagrodą natychmiastową VIII-go stopnia w loterii jest maszynka do mięsa marki 
Tefal NE1088 o wartości 178,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem złotych 40/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 20 
(słownie: dwadzieścia) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 
3.568,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto. 
 
15.12 Nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii jest odkurzacz bezworkowy marki 
Blaupunkt VCC301 o wartości 150,10 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 10/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 50 (słownie: 
pięćdziesiąt) sztuk. 



  

 

Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 7.505,00 
zł (słownie: siedem tysięcy pięćset pięć złotych 00/100) brutto. 
 
15.13 Nagrodą natychmiastową X-go stopnia w loterii jest torebka marki Batycki Happy 
Bag (koniak) o wartości 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 60 (słownie: 
sześćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 8.940,00 
zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) brutto. 
 
15.14 Nagrodą natychmiastową XI-go stopnia w loterii jest torebka marki Batycki Happy 
Bag (fuksja) o wartości 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 50 (słownie: 
pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii wynosi 7.450,00 
zł (słownie: siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 
 
15.15 Nagrodą natychmiastową XII-go stopnia w loterii jest portfel damski marki Batycki  
o wartości 119,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XII-go stopnia w loterii wynosi 70 
(słownie: siedemdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XII-go stopnia w loterii wynosi 
8.330,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych 00/100) brutto. 
 
15.16 Nagrodą natychmiastową XIII-go stopnia w loterii jest portfel męski marki Batycki  
o wartości 119,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XIII-go stopnia w loterii wynosi 50 
(słownie: pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XIII-go stopnia w loterii wynosi 
5.950,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 
 
15.17 Nagrodą natychmiastową XIV-go stopnia w loterii są bony POLOmarket o łącznej 
wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XIV-go stopnia w loterii wynosi 30 
(słownie: trzydzieści) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XIV-go stopnia w loterii wynosi 
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto. 
 
15.18 Nagrodą natychmiastową XV-go stopnia w loterii jest torebka (kopertówka) marki 
Batycki 4Fun S o wartości 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) 
brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XV-go stopnia w loterii wynosi 480 
(słownie: czterysta osiemdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XV-go stopnia w loterii wynosi 
47.520,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100) 
brutto. 
 
15.19 Nagrodą natychmiastową XVI-go stopnia w loterii jest torebka marki Batycki Give 5 
(Chaber) o wartości 79,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XVI-go stopnia w loterii wynosi 110 
(słownie: sto dziesięć) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XVI-go stopnia w loterii wynosi 
8.690,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 
 



  

 

15.20 Nagrodą natychmiastową XVII-go stopnia w loterii jest torebka marki Batycki Give 5 
(Fuksja) o wartości 79,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XVII-go stopnia w loterii wynosi 150 
(słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XVII-go stopnia w loterii wynosi 
11.850,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 
 
15.21 Nagrodą natychmiastową XVIII-go stopnia w loterii jest torebka marki Batycki Give 5 
(Czarna) o wartości 79,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XVIII-go stopnia w loterii wynosi 150 
(słownie: sto pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XVIII-go stopnia w loterii wynosi 
11.850,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 
 
15.22 Nagrodą natychmiastową XIX-go stopnia w loterii jest żelazko marki Blaupunkt 
HSI501 o wartości 67,70 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych 70/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XIX-go stopnia w loterii wynosi 100 
(słownie: sto) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XIX-go stopnia w loterii wynosi 
6.770,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) brutto. 
 
15.23 Nagrodą natychmiastową XX-go stopnia w loterii jest suszarka do włosów marki 
Blaupunkt HDD501 o wartości 56,60 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 60/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XX-go stopnia w loterii wynosi 50 
(słownie: pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XX-go stopnia w loterii wynosi 
2.830,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100) brutto. 
 
15.24 Nagrodą natychmiastową XXI-go stopnia w loterii jest kosmetyczka marki Batycki  
o wartości 49,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XXI-go stopnia w loterii wynosi 310 
(słownie: trzysta dziesięć) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XXI-go stopnia w loterii wynosi 
15.190,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 
 
15.25 Nagrodą natychmiastową XXII-go stopnia w loterii jest czajnik elektryczny marki 
Blaupunkt EKP401BE o wartości 39,40 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 40/100) 
brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XXII-go stopnia w loterii wynosi 100 
(słownie: sto) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XXII-go stopnia w loterii wynosi 
3.940,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) brutto. 
 
15.26 Nagrodą natychmiastową XXIII-go stopnia w loterii jest brelok serce marki Batycki  
o wartości 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XXIII-go stopnia w loterii wynosi 170 
(słownie: sto siedemdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XXIII-go stopnia w loterii wynosi 
6.630,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100) brutto. 
 
15.27 Nagrodą natychmiastową XXIV-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 5,00 zł 
(słownie: pięć złotych 00/100) brutto na wybrane produkty zgodnie z listą z załącznika nr 4 
do regulaminu. Ww. rabat należy zrealizować w sklepie promocyjnym, w którym dokonano 
zakupu promocyjnego najpóźniej do dnia 15.10.2019 r. 



  

 

Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XXIV-go stopnia w loterii wynosi 3.819 
(słownie: trzy tysiące osiemset dziewiętnaście) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XXIV-go stopnia w loterii wynosi 
19.095,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto. 
 
15.28 Nagrodą natychmiastową XXV-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 2,00 zł 
(słownie: dwa złote 00/100) brutto na wybrane produkty zgodnie z listą z załącznika nr 4 do 
regulaminu. Ww. rabat należy zrealizować w sklepie promocyjnym, w którym dokonano 
zakupu promocyjnego najpóźniej do dnia 15.10.2019 r. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XXV-go stopnia w loterii wynosi 10.410 
(słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziesięć) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XXV-go stopnia w loterii wynosi 
20.820,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100) brutto. 
 
15.29 Nagrodą natychmiastową XXVI-go stopnia w loterii jest Pepsi Cola Retro (butelka 
lub puszka) o wartości 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XXVI-go stopnia w loterii wynosi 15.000 
(słownie: piętnaście tysięcy) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XXVI-go stopnia w loterii wynosi 
18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) brutto. 
 
15.30 Nagrodą natychmiastową XXVII-go stopnia w loterii jest rabat o wartości 1,00 zł 
(słownie: jeden złoty 00/100) brutto na wybrane produkty zgodnie z listą z załącznika nr 4 do 
regulaminu. Ww. rabat należy zrealizować w sklepie promocyjnym, w którym dokonano 
zakupu promocyjnego najpóźniej do dnia 15.10.2019 r. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XXVII-go stopnia w loterii wynosi 
1.389.810 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziesięć) 
sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XXVII-go stopnia w loterii wynosi 
1.389.810,00 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 
dziesięć złotych 00/100) brutto. 
 
15.31 Nagrodą natychmiastową XXVIII-go stopnia w loterii jest guma marki Turbo  
o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) brutto. 
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych XXVIII-go stopnia w loterii wynosi 
1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych XXVIII-go stopnia w loterii wynosi 
190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. 
 
15.32 Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 3.321.335 (słownie: trzy miliony trzysta 
dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć) sztuk. 
 
15.33 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 2.043.865,30 zł brutto (słownie: dwa miliony 
czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 30/100). 
 
15.34 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. 
 
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 nagród 

tygodniowych oraz nagrody głównej, 
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania 

uprawnień do odbioru wygranej przez laureatów nagród tygodniowych oraz nagrody 
głównej, 

− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 
 
16.3 Osoba/osoby sprawujące nadzór będą brać udział w procesie produkcji zdrapek 
loteryjnych, w tym będą nadzorować, aby została wydrukowana odpowiednia ilość zdrapek 
loteryjnych z informacją o nagrodach natychmiastowych oraz zdrapek z kodem 
promocyjnym, a także aby te informacje pokryte zostały specjalną farbą, która kryła będzie 
zadrukowany obszar. Ww. informacje zostaną naniesione w sposób, który uniemożliwi ich 
sprawdzenie przed zdrapaniem nadrukowanej ścieralnej farby. Osoba/osoby sprawujące 
nadzór zadbają również o to, aby proces pakowania zdrapek przebiegał losowo, tj. że 
zdrapki z informacją o nagrodach natychmiastowych oraz zdrapki z kodami promocyjnymi 
zostaną wymieszane oraz spakowane losowo, a następnie zostaną rozdystrybuowane do 
sklepów promocyjnych. 
 
OGŁASZANIE WYNIKÓW NAGRÓD TYGODNOWYCH ORAZ NAGRODY GŁÓWNEJ 
 
17.1 Laureaci nagród tygodniowych oraz nagrody głównej w loterii zostaną powiadomieni  
o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia określonego losowania 
nagród tygodniowych lub nagrody głównej za pośrednictwem wysłania przez organizatora  
i na jego koszt wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody głównej – 
telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 
11.2 regulaminu.  
Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody 
głównej – podczas rozmowy telefonicznej poinformuje o sposobie i terminie przekazania 
przez laureata nagrody tygodniowej lub głównej oryginału zdrapki loteryjnej, oryginału 
dowodu zakupu promocyjnego wraz z dodatkowym wydrukiem na którym nadrukowane są 
numery zdrapek do niego zeskanowanych oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń 
laureata, o których mowa w pkt. 17.4 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody. 
 
17.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
laureata 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 
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 tygodniowych oraz 
nagrody głównej, o którym mowa w pkt. 17.1 regulaminu, wyniki losowania nagród 
tygodniowych oraz nagrody głównej w niniejszej loterii każdy uczestnik może również 
sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując kod 
promocyjny ze zdrapki loteryjnej oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do II części 
loterii. 
 
17.4 Warunkiem wydania nagrody tygodniowej lub nagrody głównej jest przesłanie przez 

laureata w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora 

wiadomości SMS informującej 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.: 

− oryginał zdrapki loteryjnej z kodem promocyjnym wskazanym w nagrodzonym 
zgłoszeniu, 

− oryginał dowodu zakupu promocyjnego wraz z dodatkowym wydrukiem, na którym 
nadrukowane są numery zdrapek do niego zeskanowanych, 

− imię i nazwisko laureata, 

− adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada), 

− adres zamieszkania laureata (pod który ma zostać wysłana nagroda tygodniowa – 
dotyczy laureatów nagród tygodniowych), 

− seria i numer dokumentu tożsamości, 

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

− własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:: 

 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Kultowa loteria urodzinowa, z tym że 
bardziej!” 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).”. 

 „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego marki Fiat 125 p, 
zgodnie z regulaminem loterii „Kultowa loteria urodzinowa, z tym że bardziej!” oraz że 
pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, 
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych  
z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.” – oświadczenie dotyczy 
wyłącznie laureata nagrody głównej. 

 
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami dla laureata nagrody tygodniowej 
oraz laureata nagrody głównej, 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, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia. 
 

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


  

 

17.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń 
przez laureata nagrody tygodniowej lub głównej w terminie wskazanym w pkt. 17.6 
regulaminu, uprawnienie do nagrody tygodniowej lub głównej przechodzi na laureata z listy 
rezerwowej. Postępowanie z laureatem nagrody tygodniowej lub głównej z listy rezerwowej 
będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody 
tygodniowej lub głównej. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków 
opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 17.7 regulaminu, niewydana nagroda 
tygodniowa lub główna pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
17.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród tygodniowych 
oraz nagrody głównej, laureaci muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikających  
z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 24.10.2019 r. O zachowaniu terminu do 
wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania 
przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 31.10.2019 r. 
 
17.7 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród 
tygodniowych oraz nagrody głównej, laureaci rezerwowi muszą zgłosić do organizatora  
w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 14.11.2019 r.  
O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, 
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 21.11.2019 r. 
 
WYDANIE NAGRÓD 
 
18.1 Warunkiem odebrania nagrody tygodniowej lub nagrody głównej jest: 

− przedłożenie oryginału zdrapki loteryjnej (z kodem promocyjnym zgodnym ze wskazanym 
w nagrodzonym zgłoszeniu) oraz oryginału dowodu zakupu promocyjnego wraz z 
dodatkowym wydrukiem na którym nadrukowane są numery zdrapek do niego 
zeskanowanych, a także z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży 
promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina 
nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.8 regulaminu (poprzez ich doręczenie na 
adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 17.1, pkt. 17.4, pkt. 17.6 lub pkt. 17.7 
regulaminu), 

− wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym 
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także wypełnienie 
pokwitowania odbioru nagrody, 

− zarejestrowanie samochodu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego 
ubezpieczenia OC – dotyczy wyłącznie laureata nagrody głównej. 

 
18.2 Organizator w przypadku nagrody głównej nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, 
obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej 
do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje  
w gestii laureata nagrody głównej. 
 
18.3 Nagroda główna zostanie wydana w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym  
z laureatem, nie najpóźniej jednak niż do dnia 06.12.2019 r.  
 
18.4 Nagroda główna nieodebrana przez laureata do dnia 06.12.2019 r. pozostaje  
w dyspozycji organizatora. 
 
18.5 Nagrody tygodniowe zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty 
kurierskiej, nie później niż do dnia 29.11.2019 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 nagrodą do dnia 06.12.2019 r. 



  

 

 
18.6 Nagrody tygodniowe nieodebrane z winy laureatów do dnia 06.12.2019 r. pozostają  
w dyspozycji organizatora. 
 
18.7 Warunkiem odebrania nagród natychmiastowych jest przedłożenie oryginału zdrapki 
loteryjnej oraz oryginału dowodu zakupu promocyjnego wraz z dodatkowym wydrukiem na 
którym nadrukowane są numery zdrapek do niego zeskanowanych zgodnie z zapisami pkt. 
10.1 regulaminu. 
 
18.8 Nagrody natychmiastowe z pkt. od 15.5 do 15.7, z pkt. od 15.10 do 15.16 oraz  
z pkt. od 15.18 do 15.26 regulaminu zostaną wydane w sklepach promocyjnych, w których 
dokonano zakupu promocyjnego, w terminie indywidualnie uzgodnionym z każdym 
laureatem nagrody nie później niż w terminie 14 dni od daty zakupu promocyjnego. 
Warunkiem odbioru ww. nagród natychmiastowych jest wypełnienie pokwitowania odbioru 
nagrody. Nagrody natychmiastowe z pkt. od 15.5 do 15.7, z pkt. od 15.10 do 15.16 oraz  
z pkt. od 15.18 do 15.26 regulaminu nieodebrane przez laureatów do dnia 22.10.2019 r. 
pozostają w dyspozycji organizatora. 
 
18.9 Nagrody natychmiastowe z pkt. 15.4, 15.8, pkt. 15.9, pkt. 15.17 oraz z pkt. od 15.27 do 
pkt. 15.31 regulaminu zostaną wydane laureatom bezpośrednio po uzyskaniu wyniku gry  
w sklepie promocyjnym, w którym dokonano zakupu promocyjnego, najpóźniej do dnia 
08.10.2019 r. Ww. nagrody natychmiastowe nieodebrane przez laureatów bezpośrednio po 
uzyskaniu wyniku gry w sklepie promocyjnym pozostają w dyspozycji organizatora. 
 
18.10 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 Youtube, www, aplikacja, 

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

− wprowadzenie do pamięci komputera, 

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

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

− utrwalanie na nośnikach materialnych, 

− zwielokrotnienie dowolną techniką, 

− wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym internetu, 

− nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, 

− korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, 

− nadanie w kinach, 

− w prasie wewnętrznej – POLOkurier, 

− na potrzeby notki prasowej, 

− na potrzeby marketingu audiowizualnego – IMS. 
 
18.11 Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 18.10 regulaminu jest dobrowolne i nie stanowi 
warunku wydania nagrody laureatowi. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

19.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały 

czas trwania loterii 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 13.12.2019 r. 

19.2 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. 

19.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 19.1 regulaminu i zawierające wszystkie 

wymagane dane zgodnie z pkt. 19.2 regulaminu. 

19.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 21 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne 

zakończą się najpóźniej w dniu 03.01.2020 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. 

19.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika  

do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

 
20.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 
wymagalności.  
 
20.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
 
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE 
 
21.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22.1 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.2019 poz. 
847). 

22.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2019 poz. 
847) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej 
wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 

22.3 Administratorem danych osobowych dla celów związanych z organizacją  
i przeprowadzeniem loterii „Kultowa loteria urodzinowa, z tym że bardziej!” jest Smolar 
Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 
Łódź. 
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22.4 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 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 pkt. c), pkt 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, 

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. 

22.5 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 oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez email: 
daneosobowe@polomarket.pl lub pisemnie na adres siedziby ADO1. 

22.6 „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),  
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b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii,  
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz art. 6 ust. 1 pkt 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, 

c) 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), 

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, 

− prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, 

− prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym 
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres 
organizatora: Giebnia 20, 88-170 Pakość lub na adres e- mail: newsletter@polomarket,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 ww. administratora innym 
podmiotom w celu realizacji usług marketingowych w postaci wysyłki newslettera Spółki 
POLOmarket, tj. podmiotom świadczącym na rzecz organizatora usługi hostingowi, e-
marketingowe, a także podmiotom obsługującym administratora prawnie,  

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane przez ww. administratora do czasu 
prowadzenia wysyłki newslettera Sieci POLOmarket lub cofnięcia zgody uczestnika na 
ich przetwarzanie, 

h) dane osobowe uczestników nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom 

decyzyjnym, w tym profilowaniu, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

22.7 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą 
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl 
używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się 
telefonicznie z organizatorem 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC


  

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Kultowa loteria urodzinowa,  
z tym że bardziej!” 
 
Wizualizacja przykładowej zdrapki loteryjnej biorącej udział w loterii promocyjnej 
prowadzonej pod nazwą „Kultowa loteria urodzinowa, z tym że bardziej!”. 
 
 
Rewers zdrapki: 
 

 
 
Awers zdrapki: 
 

 
 
 



  

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Kultowa loteria urodzinowa,  
z tym że bardziej!” 
 
Szczegółowy schemat przyporządkowania informacji pod zdrapką loteryjną do 

poszczególnych nagród natychmiastowych w loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą 

„Kultowa loteria urodzinowa, z tym że bardziej!”. 

 

Lp. Nagroda Informacja pod zdrapką 

1 Nagroda natychmiastowa I-go stopnia 
Bony do Polomarketu 1000 zł 

2 Nagroda natychmiastowa II-go stopnia 
Smartfon 

3 Nagroda natychmiastowa III-go stopnia 
Robot kuchenny 

4 Nagroda natychmiastowa IV-go stopnia 
Telewizor kolorowy Thomson 32” 

5 Nagroda natychmiastowa V-go stopnia Rabat 450 zł na deskorolkę elektryczną KX-PRO6.5D 
Kawasaki 

6 Nagroda natychmiastowa VI-go stopnia Rabat 350 zł na hulajnogę elektryczną Kickscooter KX-
FS5,5 Kawasaki 

7 Nagroda natychmiastowa VII-go stopnia 
Torebka Big Mamma S 

8 Nagroda natychmiastowa VIII-go stopnia 
Maszynka do mielenia mięsa 

9 Nagroda natychmiastowa IX-go stopnia 
Odkurzacz bezworkowy 

10 Nagroda natychmiastowa X-go stopnia 
Torebka Happy Bag koniak 

11 Nagroda natychmiastowa XI-go stopnia 
Torebka Happy Bag fuksja 

12 Nagroda natychmiastowa XII-go stopnia 
Portfel damski 

13 Nagroda natychmiastowa XIII-go stopnia 
Portfel męski 

14 Nagroda natychmiastowa XIV-go stopnia 
Bony do POLOmarketu 100 zł 

15 Nagroda natychmiastowa XV-go stopnia 
Kopertówka 4Fun S 

16 Nagroda natychmiastowa XVI-go stopnia 
Torebka Give5 Chaber 

17 Nagroda natychmiastowa XVII-go stopnia 
Torebka Give5 Fuksja 

18 Nagroda natychmiastowa XVIII-go stopnia 
Torebka Give5 Czarna 

19 Nagroda natychmiastowa XIX-go stopnia 
Żelazko 

20 Nagroda natychmiastowa XX-go stopnia 
Suszarka do włosów 

21 Nagroda natychmiastowa XXI-go stopnia 
Kosmetyczka 



  

 

22 Nagroda natychmiastowa XXII-go stopnia 
Czajnik elektryczny 

23 Nagroda natychmiastowa XXIII-go stopnia 
Brelok serce 

24 Nagroda natychmiastowa XXIV-go stopnia Rabat 5 zł na płyn do chłodnicy Active Auto  

25 Nagroda natychmiastowa XXIV-go stopnia Rabat 5 zł na lody Finezja Amore Gusto 2 l przy zak. 2 szt.  

26 Nagroda natychmiastowa XXIV-go stopnia 
Rabat 5 zł na migdały łuskane Bacalis 150 g przy zak. 2 

szt.  

27 Nagroda natychmiastowa XXIV-go stopnia Rabat 5 zł na żurawinę ciętą Bacalis 300 g przy zak. 2 szt.  

28 Nagroda natychmiastowa XXIV-go stopnia 
Rabat 5 zł na filet z Mintaja kostka Master Fish 400 g przy 

zak. 2 szt . 

29 Nagroda natychmiastowa XXIV-go stopnia Rabat 5 zł na miód wielokwiatowy 900 g  

30 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na pistacje solone Bacalis 200 g  

31 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na kawę rozp. Baristado Classic 200 g  

32 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na kawę rozpuszczalną Baristado Gold 200 g  

33 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na pieluszki Bobo Boom Junior opak. 30 szt.  

34 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na pieluszki Bobo Boom Maxi opak. 34 szt.  

35 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia 
Rabat 2 zł na pierogi ruskie Go tove 750 g mroż. przy zak. 

2 szt.  

36 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na Lody Ginger Bite 1 l  

37 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na Margarynę Optima Cardio + Potas 400 g  

38 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na Margarynę Optima Cardio 400 g  

39 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na Krewetki Vannamei Master Fish 180 g 

40 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia 
Rabat 2 zł na łososia pacyficznego bez skóry Master Fish 

450 g  

41 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na Twaróg śmietankowy Mleczna Polana  

42 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na lody bakaliowe Royal Gusto 900 ml  

43 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia 
Rabat 2 zł na lody czek. z kawałkami Czekolady Royal 

Gusto 900 ml  

44 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na lody tiramisu z sosem Royal Gusto 900 ml  

45 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia 
Rabat 2 zł na lody waniliowe z wiśniami Royal gusto 900 

ml  

46 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na tabletki do zmywarki UFO opak. 30 szt.  



  

 

47 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na miód lipowy Zaczarowany Ogród 400 g  

48 Nagroda natychmiastowa XXV-go stopnia Rabat 2 zł na truskawki mroż. Zaczarowany Ogród 450 g  

49 Nagroda natychmiastowa XXVI-go stopnia Pepsi Cola Retro 

50 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na tabletki musujące Activatel różne rodzaje 

105 g 

51 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla kota z drób Arianna 415 g przy 

zak. 3 szt.  

52 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla kota z rybą Arianna 415 g przy 

zak. 3 szt.  

53 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla kota z wołowiną Arianna 415 g 

przy zak. 3 szt.  

54 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na daktyle Bacalis 150 g przy zak. 2 szt.  

55 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na dynię łuskaną Bacalis 100 g  

56 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na morele suszone Bacalis 150 g  

57 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na orzechy laskowe Bacalis 100 g  

58 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na płatki migdałów Bacalis 100 g  

59 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na rodzynki Jumbo Thompson Bacalis 150 g 

przy zak. 2 szt.  

60 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na rodzynki sułtańskie Bacalis 200 g  

61 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na rodzynki sułtańskie Bacalis 400 g  

62 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na słonecznik łuskany Bacalis 300 g przy zak. 2 

szt.  

63 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na słonecznik łuskany Bacalis 500 g  

64 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na śliwki suszone Bacalis 150 g  

65 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na wiórki kokosowe Bacalis 200 g przy zak.2 

szt.  

66 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na żurawinę suszoną całą Bacalis 150 g  

67 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój pomarańczowy Buzzy 2 l przy zakupie 

4 szt.  

68 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na oranżadę białą Buzzy 2 l przy zak. 4 szt.  

69 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na markizy z kremem Choco Charlie 350 g przy 

zak. 2 szt.  

70 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chrupki kukur. serowe Chrup 125 g przy 

zak.2 szt.  

71 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chrupki kukr. rurka Chrup 60 g przy zak. 3 

szt.  



  

 

72 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chrupki kukur. tradycyjne Chrup 100 g przy 

zak. 2 szt.  

73 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na orzeszki ziemne paprykowe Chrup 200 g  

przy zak. 2 szt.  

74 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na orzeszki ziemne solone Chrup 100 g przy 

zak. 2 szt.  

75 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na orzeszki ziemne smażone solone Chrup 400 

g  

76 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ciastka kruche Amerykanki 170 g przy zak. 2 

szt.  

77 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ciastka owsiane z sezamem Conchador 210 

g przy zak. 2 szt.  

78 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ciastka owsiane z żurawiną Conchador 210 

g przy zak. 2 szt.  

79 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatniki w deserowej czek. Conchador 125 

g przy zak. 2 szt.  

80 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatniki w mlecznej czek. Conchador 125 

g przy zak. 2 szt.  

81 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla kota Indyk, Łosoś Cat The Lord 

415 g przy zak. 3 szt.  

82 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kość dentystyczną Dog The King 180 g przy 

zak. 2 szt.  

83 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na paluszki mięsne z drobiem Dog The King 88 

g  

84 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na paluszki mięsne z wołowiną Dog The King 

88 g  

85 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na paski mięsne z drobiem Dog The King 200 g  

86 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na paski mięsne z wołowiną Dog The King 200 

g  

87 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę Premium Dog The King różne rodzaje 

420 g  

88 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na żwirek bentonitowy Drapcio 5 l  

89 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na napój Dream Cola Zero 2 l przy zak. 2 szt.  

90 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na napój Dream Tonic 1,5 l przy zak. 3 szt.  

91 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla psa w pusz. Z królikiem Dog The 

King 1,24 kg  

92 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla psa w pusz. z kurczakiem Dog 

The King 1,24 kg  

93 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla psa kurcz., jagnię. Dog The King 

415 g przy zak. 3 szt.  

94 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla psa z wołow. Dog The King 415 g 

przy zak.3 szt.  

95 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na draże kamyki arachid. Figle 70 g przy zak. 3 

szt.  



  

 

96 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na Landryny lodowe Figle 150 g przy zak.2 szt.  

97 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Landryny owocowe Figle 150 g przy zak. 2 

szt.  

98 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój egzotyczny Fruktonada Kids 200 ml 

przy zak. 3 szt.  

99 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój jabłkowy Fruktonada Kids 200 ml przy 

zak. 3 szt.  

100 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój pomarańczowy Fruktonada Kids 200 

ml przy zak. 3 szt.  

101 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kisiel instant jabłkowy Fruktonada 30 g przy 

zak. 3 szt.  

102 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kisiel instant malinowy Fruktonada 30 g przy 

zak. 3 szt.  

103 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kisiel inst. Fruktonada różne rodz. 30 g przy 

zak. 3 szt. 

104 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kisiel żurawinowy Fruktonada 38 g przy zak. 

4 szt.  

105 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój czerwone owoce Fruktonada 2 l przy 

zak. 2 szt.  

106 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój jabłko - brzos. Fruktonada 2 l przy 

zak.2 szt.  

107 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój multiwitamina Fruktonada 2 l przy zak. 

2 szt.  

108 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój pomarańczowy Fruktonada 2 l przy 

zak. 2 szt.  

109 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na nektar jabłkowy Fruktonada 1,5 l przy zak. 3 

szt.  

110 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na nektar multiwitamina Fruktonada 1,5 l przy 

zak. 3 szt.  

111 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na nektar z czarnej porzeczki Fruktonada 1 l 

przy zak. 2 szt. 

112 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój energet. Giga Watt classic 250 ml przy 

zak. 3 szt.  

113 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na napój energet. Giga Watt różne rodz. 250 ml 

przy zak. 3 szt.  

114 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na danie w kubku puree z boczkiem Go tove 58 

g przy zak. 3 szt.  

115 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na danie w kubku makaron z sos. różne rodz. 

Go tove przyz zak. 3 szt.  

116 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kopytka ziemniaczane Go tove 750 g mroż. 

przy zak. 2 szt.  

117 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron ze szpinakiem w sosie 

śmietanowym 450 g mroż. 

118 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron z warzywami w sosie basilico Go 

tove 450 g mroż. 

119 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na mięsiwo w sosie własnym Go tove 300 g  



  

 

120 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na pyzy ziemniaczane Go tove 750 g mroż. przy 

zak. 2 szt.  

121 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ryż z kurczakiem i warzywami Go tove 450 g 

mroż. 

122 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na warzywa na patelnię po meksykańsku Go 

tove 750 g mroż. 

123 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zapiekankę z pieczar. Go tove 200 g przy 

zak.3 szt.  

124 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zapiekankę z szynką i pieczar.i Go tove 200 

g przy zak. 3 szt.  

125 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla psa w batonie Heros różne rodz. 

200 g przy zak. 2 szt.  

126 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla psa z cielęciną Heros 1250 g przy 

zak. 2 szt.  

127 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla psa z drobiem Heros 1250 g przy 

zak. 2 szt.  

128 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na karmę dla psa z wołow. Heros 1250 g przy 

zak. 2 szt.  

129 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na podkolanówki Lady Shick 15 DEN różne 

rodz. przy zak. 3 szt.  

130 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na podkolanówki Lady Shick 20 DEN różne 

rodz. przy zak. 2 szt.  

131 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na skarpety dams. 20 DEN Lady Shick przy 

zak.3 opak.  

132 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na skarpety dams. 15 DEN Lady Shick przy 

zak. 3 opak.  

133 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chusteczki higien. Lanna 10x10 szt. przy 

zak. 4 opak.  

134 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chusteczki higien. zapach. Lanna 10x10 szt. 

przy zak. 4 opak.  

135 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chusteczki uniwer. Lanna opak. 150 szt. przy 

zak. 3 opak.  

136 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chusteczki Lanna Premium opak. 90 szt. 

przy zak. 2 szt.  

137 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na podgrzew. zapach. jabłkowe Luminica  przy 

zak. 2 opak. 

138 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na podgrzew. zapach. malin. Luminica przy zak. 

2 opak. 

139 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na podgrzew. zapach. waniliowe Luminica przy 

zak. 2 opak. 

140 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na krem do golenia Man's Thing 70 ml przy 

zak.2 szt.  

141 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na Finuu mix Klasyczne 200 g  

142 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na Margarynę Smakowita maślany smak 450 g  

143 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Margarynę Smakowita śmietankowy smak 

450 g  



  

 

144 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Margarynę Smakowita ze swojskim masłem 

450 g  

145 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na fasolę piękny Jaś Marysia 500 g  

146 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na folię spożywczą Marysia opk. 50 m  

147 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kaszę bulgur Marysia 4 x 100 g przy zak. 2 

szt.  

148 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kaszę gryczaną praż. całą Marysia 4x100 g 

przy zak.2 szt.   

149 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kaszę grycz. biała cała Marysia 4x100 g przy 

zak. 2 szt.  

150 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kaszę jęcz. z warzyw. Marysia 2 x 125 g przy 

zak. 3 szt. 

151 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kasze orkisz. Marysia 4x100 g przy zak. 2 

szt. 

152 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron krajanka 5 jaj. Marysia 250 g przy 

zak. 3 szt.  

153 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron kolanko Marysia 500 g przy zak. 3 

szt. 

154 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron krajanka 2 jaj. Marysia 250 g przy 

zak. 3 szt.  

155 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na makaron rurka Marysia 500 g przy zak. 3 szt.  

156 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron świderki Marysia 500 g przy zak. 3 

szt.  

157 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na mąkę żytnią Marysia 900 g przy zak. 2 szt.  

158 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na otręby owsiane Marysia 500 g przy zak. 2 

szt.  

159 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na papier śniadaniowy Marysia przy zak.2 opak.  

160 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na płatki błyskawiczne Marysia różne rodzaje 

500 g  

161 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na płatki owsiane błyskaw.Marysia 500 g przy 

zak. 2 szt.  

162 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na płatki owsiane górskie Marysia 500 g przy 

zak. 2 szt.  

163 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na rękaw do pieczenia Marysia opak. 4 m przy 

zak.2 szt.  

164 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ryż brązowy Marysia 4 x 100 g przy zakupie 

3 szt.  

165 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na siemię lniane Marysia 400 g przy zak. 2 szt.  

166 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na torebki śniadaniowe papier. Marysia przy 

zak. 2 opak . 

167 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na żelatynę spożywczą Marysia 50 g przy zak.2 

szt.  

168 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na filety z makreli w sos. pomid. Master Fish 

170 g przy zak. 2 szt.  



  

 

169 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na filety z makreli w sos.papryk. Master Fish 

170 g przy zak. 2 szt.  

170 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na filety w sosie pomid. Master Fish 170 g przy 

zak. 2 szt.  

171 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Filety śledź. w oleju Master Fish 170 g przy 

zak. 2 szt.  

172 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na paprykarz szczeciński Master Fish 130 g 

przy zak. 4 szt.  

173 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na szprota w sosie pomid. Master Fish 170 g 

przy zak. 2 szt.  

174 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na tuńczyka kawałki w sosie włas. lub oleju 

Master Fish 185 g  

175 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na tuńczyka rozdrob. w sosie włas. lub oleju 

Master Fish 185 g  

176 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na bitą śmietanę w proszku Mleczna Polana 60 

g przy zak. 2 szt.  

177 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ser smażony Mleczna Polana 200 g różne 

rodz. przy zak.2 szt.  

178 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na śmietankę do kawy Mleczna Polana 10x10g 

przy zak. 3 szt.  

179 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na papier toaletowy ekolog. rolka 68 m przy 

zak. 3 rolek  

180 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na majeranek Na Szlaku Smaku 40 g przy zak.2 

szt.  

181 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na Napój 7Up 1,8 l  

182 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Napój energetyczny Monster Mango Loco 

0,5 l pusz.  

183 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Napój energetyczny Monster Zero Ultra 0,5 l 

pusz.  

184 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Napój energetyczny Monster Hamilton 0,5 l 

pusz.  

185 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na Napój Mirinda orange 1,8 l  

186 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Napój energetyczny Monster Energy 0,5l 

pusz.  

187 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Napój energetyczny Monster the Doctor 0,5 l 

pusz.  

188 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na Napój Pepsi Cola 1,8 l  

189 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Raba 1 zł na olej Kujawski z ziołami różne rodzaje 250 ml  

190 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron Capelli d'Angelo Pasta La Vista 

400 g przy zak. 2 szt.  

191 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron Fidellini Pasta La Vista 400 g przy 

zak. 3 szt.  

192 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron Tricolore Torti Pasta La Vista 500 g 

przy zak. 2 szt.  



  

 

193 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron Fusilli Pasta La Vista 500 g przy 

zak. 2 szt.  

194 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron pełnoziar. Spagh. Pasta La Vista 

500 g przy zak. 2 szt.  

195 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron Pappardelle Pasta La Vista 400 g 

przy zak. 3 szt. 

196 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na makaron Tagliatelle Pasta La Vista 400 g 

przy zak. 3 szt.  

197 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł  na pastę warzywną Wawrzyniec różne rodzaje 

180 g  

198 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na pasztet Dobrowit 480 g różne rodzaje przy 

zak. 2 szt.  

199 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Piwo Lech premium0,5 l pusz. Przy zak. 4-

paka  

200 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 l na płyn uniwersalny Ajax morski 1 l  

201 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na płyn uniwersalny Ajax zielony 1 l  

202 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na płyn uniwersalny Ajax fioletowy 1 l  

203 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na krem regenerujący do rąk Povabe 125 ml 

przy zak. 2 szt.  

204 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na lakier do włosów Povabe różne rodzaje 400 

ml  

205 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na płatki kosmetyczne Povabe przy zak. 3 szt.  

206 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na płatki kosmetyczne owalne opak. 70 szt. 

przy zak. 2 szt.  

207 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na szczoteczkę do rąk Povabe  

208 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zmywacz do paz. bezac. Povabe różne rodz. 

150 ml  

209 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Prażynki Grażynki bekonowe 70 g przy zak. 

2 szt.  

210 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Prażynki Grażynki cebulowe 70 g przy zak. 2 

szt.  

211 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Prażynki Grażynki paprykowe 70 g przy zak. 

2 szt.  

212 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Prażynki Grażynki solone 70 g przy zak. 2 

szt.  

213 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na czekoladę z nadz. Arachid. Sielanka 100 g 

przy zak. 3 szt.  

214 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chusteczki do okularów UFO przy zak. 2 

opak.  

215 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na chusteczki nawilżane UFO różne rodz. opak. 

80 szt.  

216 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na druciak spiralny UFO opak. 3 szt. przy zak. 2 

opak.  

217 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na krążki toaletowe UFO 6 x 50 g  



  

 

218 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na mleczko w kremie UFO 750 ml przy zak. 2 

szt.  

219 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na odświeżacz powiet. UFO 150 g różne 

rodz.przy zak. 2 szt.  

220 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na odświeżacz powietrza w żelu UFO 150 g 

przy zak. 2 szt.  

221 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na płyn do czyszczenia UFO różne rodzaje 750 

ml  

222 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na płyn do mycia WC UFO różne rodzaje 750 

ml  

223 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na płyn nabłyszczający do zmywarek UFO 1 l  

224 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na preparat do czyszczenia zmywarek UFO 250 

ml  

225 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na rękawice gosp. Rozmiar M lub L UFO przy 

zak. 3 szt.  

226 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na rękawice nitrylowe UFO opak. 10 szt.  

227 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ścierkę domową UFO opak. 3 szt. przy zak. 

3 opak.  

228 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ścierkę podłogową UFO opak. 1 szt. przy 

zak. 2 szt.  

229 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ścierkę uniwersalną UFO opak. 10 szt. Przy 

zak. 2 szt.  

230 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ścierki uniwersalne miękkie UFO opak. 5 szt. 

przy zak. 2 szt.  

231 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na worki na śmieci UFO 120 l  

232 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na worki na śmieci z taśmą UFO 35 l  

233 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na worki na śmieci z uszami 35 L UFO przy zak. 

3 szt.  

234 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na worki na śmieci z taśmą UFO 60 l  

235 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zawieszki do WC blue water UFO 40 g przy 

zak. 2 szt.  

236 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zawieszki z kostką WC UFO różne rodz. 

2x45 g  

237 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zmywak kuchenny  UFO opak. 10 szt. przy 

zak. 3 opak.  

238 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zmywak do teflonu UFO opak. 2 szt. przy 

zak. 2 szt.  

239 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zmywak profilowany UFO opak. 3 szt. przy 

zak. 2 szt.  

240 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na podpaski Viana Intima Classic opak. 20 szt. 

przy zak.2 opak.  

241 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na podpaski Viana Intima Comfort opak. 20 szt. 

przy zak. 2 szt.  

242 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na wkładki hig. Viana Intima opak. 60 szt. Przy 



  

 

zak. 2 szt.  

243 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na szampon Visario Care róż.rodz. 300 ml przy 

zak. 2 szt.  

244 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na barszcz ukraiński Zaczar. Ogród 450 g mroż. 

przy zak. 2 szt.  

245 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na bukiet warzyw Zaczarowany Ogród 450 g 

mroż. przy zak. 2 szt.  

246 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatkę bukiet ziół Zaczarowany Ogród 

przy zak. 3 szt.  

247 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatkę malinową Zaczarowany Ogród przy 

zak. 2 szt.  

248 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatkę malinową z żurawiną Zacz. Ogród 

przy zak. 2 szt. 

249 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatkę żurawinową Zaczarowany Ogród 

przy zak. 2 szt.  

250 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatkę ziołową melisa Zacz. Ogród przy 

zak. 2 szt.  

251 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatkę ziołową pokrzywa Zacz. Ogród przy 

zak. 2 szt. 

252 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatkę rumiankową Zaczarowany Ogród 

przy zak.3 szt.  

253 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na mieszankę owocową Zaczarowany Ogród 

450 g mroż.  

254 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na truskawkę homogen. Zacz. Ogród 140 g przy 

zak. 2 szt.  

255 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na groszek z marchew. Zaczar. Ogród 480 g 

przy zak. 2 szt.  

256 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na herbatkę miętową Zaczarowany Ogród przy 

zak. 3 szt.  

257 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na brokuły Zaczarowany Ogród 450 g mroż. 

przy zak.3 szt.  

258 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na Fasolę żółtą całą Zaczarowany Ogród 450 g 

mroż. 

259 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na fasolkę konserw. zieloną Zacz.Ogród 440 g 

przy zak.2szt.  

260 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na fasolkę konserwową żółtą Zacz.Ogród 440 g 

przy zak. 2 szt.  

261 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na kalafiora Zaczarowany Ogród 450 g mroż. 

przy zak. 2 szt.  

262 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na konfiturę Zacz. Ogród 220 g różne rodzaje 

przy zak. 2 szt.  

263 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na marchew kostka Zacz. Ogród 450 g przy 

zak. 3 szt.  

264 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na mieszanka 8 skład. Zacz. Ogród 450 g mroż. 

przy zak. 2 szt.  

265 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na ogórki ćwiartki Zaczarowany Ogród 670 g 

przy zak. 2 szt.  



  

 

266 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia Rabat 1 zł na ogórki kiszone Zaczarowany Ogród 880 g  

267 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na paprykę konserw. Zacz. Ogród 700 g przy 

zak. 2 szt.  

268 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na szczaw konserwowy Zaczarowany Ogród 

350 g  

269 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na szpinak liście Zaczarowany Ogród 450 g 

mroż. przy zak. 2 szt.  

270 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na wiśnie bez pestek Zaczarowany Ogród 450 g 

mroż. 

271 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na włoszczyznę Zaczarowany Ogród 450 g 

mroż. przy zak. 2 szt.  

272 Nagroda natychmiastowa XXVII-go stopnia 
Rabat 1 zł na zupę kalafiorową Zaczaorwany Ogród 450 g 

mroż. przy zak. 2 szt.  

273 Nagroda natychmiastowa XXVIII-go stopnia Guma Turbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu loterii promocyjnej „Kultowa loteria urodzinowa,  

z tym że bardziej!” 

 

Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Kultowa 

loteria urodzinowa, z tym że bardziej!”, tj. samochodu osobowego marki Fiat 125 p o wartości 

21.900,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 

 

 
 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 do regulaminu loterii promocyjnej „Kultowa loteria urodzinowa,  

z tym że bardziej!” 

 

Wybrane produkty dostępne w sklepach promocyjnych, na które pod zdrapką loteryjną 
udzielono rabat o wartości 5,00 zł brutto (słownie: pięć złotych 00/100) zgodnie z pkt. 15.27 
regulaminu. 
 
 

Lp. Nagroda 
Nazwa produktu, na 

który udzielono rabat 
pod zdrapką loteryjną 

Ilość produktów, które należy 
jednorazowo zakupić, aby 

zrealizować rabat ze zdrapki 
loteryjnej  

Ilość nagród 
Kwota 
rabatu 

1 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXIV-go stopnia 

Active Auto pł.do 

chłod.G12+ -35C lej.5L 
przy zakupie 1szt 34 5 zł 

2 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXIV-go stopnia 

Amore Gusto Finezja lody 

w-t-c 2L 
przy zakupie 2szt 420 5 zł 

3 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXIV-go stopnia 

Bacalis migdały łuskane 

150g 
przy zakupie 2szt 3 000 5 zł 

4 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXIV-go stopnia 

Bacalis żurawina cięta 

300g 
przy zakupie 2szt 140 5 zł 

5 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXIV-go stopnia 

Master Fish mintaj kostka 

filet 400g 
przy zakupie 2szt 75 5 zł 

6 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXIV-go stopnia 

N Miód Wielokwiatowy 

900g. 
przy zakupie 1szt 150 5 zł 

 
Wybrane produkty dostępne w sklepach promocyjnych, na które pod zdrapką loteryjną 
udzielono rabat o wartości 2,00 zł brutto (słownie: dwa złote 00/100) zgodnie z pkt. 15.28 
regulaminu. 
 

Lp. Nagroda 
Nazwa produktu, na 

który udzielono rabat 
pod zdrapką loteryjną 

Ilość produktów, które należy 
jednorazowo zakupić, aby 

zrealizować rabat ze zdrapki 
loteryjnej  

Ilość nagród 
Kwota 
rabatu 

1 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Bacalis pistacje prażone 

solone 200g przy zakupie 1szt 430 2 zł 

2 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Baristado Kawa 

rozpuszczalna classic200g przy zakupie 1szt 340 2 zł 

3 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Baristado Kawa 

rozpuszczalna gold 200g przy zakupie 1szt 690 2 zł 

4 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Bobo Boom pieluszki 

Junior 30szt. przy zakupie 1szt 675 2 zł 



  

 

5 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Bobo Boom pieluszki Maxi 

34szt. przy zakupie 1szt 395 2 zł 

6 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Go tove pierogi ruskie 

0,75kg przy zakupie 2szt 1 030 2 zł 

7 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia Lody Ginger Bite 1L przy zakupie 1szt 800 2 zł 

8 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Margaryna Optima Cardio 

+ Potas 400g 

przy zakupie 1szt 200 2 zł 

9 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Margaryna Optima Cardio 

400g 

przy zakupie 1szt 800 2 zł 

10 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Master Fish krewetki 

Vannamei 180/225g przy zakupie 1szt 360 2 zł 

11 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Master Fish łosoś pacyficz. 

b/s 450/500g przy zakupie 1szt 200 2 zł 

12 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Mleczna Polana Twaróg 

Śmiet.ok.320g przy zakupie 1szt 765 2 zł 

13 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Royal Gusto lody 

bakaliowe 900ml przy zakupie 1szt 110 2 zł 

14 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Royal Gusto lody czekol. 

kaw.czek.900ml przy zakupie 1szt 450 2 zł 

15 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Royal Gusto lody tiramisu 

sos czek.900ml przy zakupie 1szt 400 2 zł 

16 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Royal Gusto lody 

waniliowy z wiśn.900ml przy zakupie 1szt 400 2 zł 

17 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
UFO tabletki do zmywarki 

30szt. przy zakupie 1szt 900 

2 zł 

18 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Zaczarowany Ogród miód 

lipowy 400g przy zakupie 1szt 350 2 zł 

19 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXV-go stopnia 
Zaczarowany Ogród 

truskawka 450g przy zakupie 1szt 1 115 2 zł 

 

 

 



  

 

Wybrane produkty dostępne w sklepach promocyjnych, na które pod zdrapką loteryjną 
udzielono rabat o wartości 1,00 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100) zgodnie z pkt. 15.30 
regulaminu. 
 

Lp. Nagroda 
Nazwa produktu, na 

który udzielono rabat 
pod zdrapką loteryjną 

Ilość produktów, które należy 
jednorazowo zakupić, aby 

zrealizować rabat ze zdrapki 
loteryjnej 

Ilość 
nagród 

Kwota 
rabatu 

1 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Activatel tabletki musujące 

sort 105g 
przy zakupie 1szt 10 949 1 zł 

2 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Arianna karma dla kota - 

drób 415g 
przy zakupie 3szt 15 000 1 zł 

3 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Arianna karma dla kota - 

ryba 415g 
przy zakupie 3szt 12 106 1 zł 

4 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Arianna karma dla kota - 

wołowina 415g 
przy zakupie 3szt 14 345 1 zł 

5 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis daktyle 150g przy zakupie 2szt 4 300 1 zł 

6 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis dynia łuskana 

100g 
przy zakupie 1szt 6 110 1 zł 

7 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis morele suszone 

150g 
przy zakupie 1szt 4 310 1 zł 

8 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis orzechy laskowe 

100g 
przy zakupie 1szt 3 380 1 zł 

9 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis płatki migdałów 

100g 
przy zakupie 1szt 3 500 1 zł 

10 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis rodzynki Jumbo 

Tompson 150g 
przy zakupie 2szt 7 480 1 zł 

11 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis rodzynki sułtańskie 

200g 
przy zakupie 1szt 4 500 1 zł 

12 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis rodzynki sułtańskie 

400g 
przy zakupie 1szt 4 000 1 zł 

13 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis słonecznik łuskany 

300g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

14 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis słonecznik łuskany 

500g 
przy zakupie 1szt 9 000 1 zł 



  

 

15 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis śliwki suszone 

150g 
przy zakupie 1szt 5 000 1 zł 

16 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis wiórki kokosowe 

200g 
przy zakupie 2szt 4 500 1 zł 

17 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Bacalis żurawina suszona 

cała 150g 
przy zakupie 1szt 3 000 1 zł 

18 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Buzzy napój pomar. gaz. 

2L 
przy zakupie 4szt 10 000 1 zł 

19 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Buzzy oranżada biała 2L przy zakupie 4szt 10 000 1 zł 

20 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Choco Charlie Markizy z 

krem.kak/wan350g 
przy zakupie 2szt 3 460 1 zł 

21 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Chrup chrupki kukurydz.o 

sm.serowym 125g 
przy zakupie 2szt 4 600 1 zł 

22 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Chrup chrupki 

kukurydziane rurka 60g 
przy zakupie 3szt 15 000 1 zł 

23 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Chrup chrupki 

kukurydziane trady. 100g 
przy zakupie 2szt 12 000 1 zł 

24 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Chrup orzeszki ziemne 

papr. skorup. 200g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

25 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Chrup orzeszki ziemne 

smaż. solone 100g 
przy zakupie 2szt 8 000 1 zł 

26 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Chrup orzeszki ziemne 

smaż. solone 400g 
przy zakupie 1szt 7 000 1 zł 

27 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Ciastka Kruche z kawał. 

czek. MIX 170g 
przy zakupie 2szt 6 140 1 zł 

28 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Conchador ciastka 

owsiane z sezamem 210g 
przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

29 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Conchador ciastka 

owsiane z żurawiną210g 
przy zakupie 2szt 7 500 1 zł 

30 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Conchador herbatniki 

maśl.czek.deser125g 
przy zakupie 2szt 6 300 1 zł 

31 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Conchador herbatniki 

maśl.czek.mlecz125g 
przy zakupie 2szt 9 470 1 zł 



  

 

32 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

CTL karma d.kota 

Ind./Łos.wGal.sort 415g 
przy zakupie 3szt 8 000 1 zł 

33 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Dog The King kość 

dentystyczna 180g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

34 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Dog The King paluszki 

mięsne z drob. 88g 
przy zakupie 1szt 4 200 1 zł 

35 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Dog The King paluszki 

mięsne z woł. 88g 
przy zakupie 1szt 5 560 1 zł 

36 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Dog The King paski 

mięsne z drobiem 200g 
przy zakupie 1szt 7 420 1 zł 

37 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Dog The King paski 

mięsne z wołow. 200g 
przy zakupie 1szt 5 900 1 zł 

38 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Dog The King Premium 

karma sort.420g 
przy zakupie 1szt 5 000 1 zł 

39 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Drapcio żwirek 

bentonitowy 5L 
przy zakupie 1szt 2 900 1 zł 

40 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Dream Cola Zero napój 

gazowany 2L 
przy zakupie 2szt 10 000 1 zł 

41 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Dream Tonic 1,5l przy zakupie 3szt 7 500 1 zł 

42 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

DTK karma dla psa w 

pusz.z królik.1,24kg 
przy zakupie 1szt 4 000 1 zł 

43 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

DTK karma dla psa w 

pusz.z kurcz.1,24kg 
przy zakupie 1szt 3 000 1 zł 

44 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

DTK karma dla psa z 

kurcz. i jagnię.415g 
przy zakupie 3szt 8 350 1 zł 

45 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

DTK karma dla psa z 

wołowiną 415g 
przy zakupie 3szt 4 000 1 zł 

46 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Figle Draże kamyki 

arachidowe 70g 
przy zakupie 3szt 7 000 1 zł 

47 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Figle Landryny o smaku 

lodowym 150g 
przy zakupie 2szt 7 900 1 zł 

48 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Figle Landryny o smaku 

owocowym 150g 
przy zakupie 2szt 3 500 1 zł 



  

 

49 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada kids napój 

egzotyczny 200ml 
przy zakupie 3szt 11 000 1 zł 

50 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada kids napój 

jabłkowy 200ml 
przy zakupie 3szt 9 000 1 zł 

51 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada kids napój 

pomarańczowy 200ml 
przy zakupie 3szt 8 000 1 zł 

52 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada kisiel instant o 

sm. jabł.30g 
przy zakupie 3szt 4 500 1 zł 

53 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada kisiel instant o 

sm. mal. 30g 
przy zakupie 3szt 6 000 1 zł 

54 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada kisiel instant 

sort 30g 
przy zakupie 3szt 15 000 1 zł 

55 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada kisiel o sm. 

żurawinowym 38g 
przy zakupie 4szt 9 000 1 zł 

56 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada napój 

czerwone owoce 2L 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

57 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada napój jabłko-

brzoskwinia 2L 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

58 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada napój 

multiwitamina 2L 
przy zakupie 2szt 4 290 1 zł 

59 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada napój 

pomarańczowy 2L 
przy zakupie 2szt 4 880 1 zł 

60 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada nektar 

jabłkowy 1,5L 
przy zakupie 3szt 5 500 1 zł 

61 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada nektar 

multiwitamina 1L 
przy zakupie 3szt 4 000 1 zł 

62 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Fruktonada nektar z 

czarnej porzeczki 1L 
przy zakupie 2szt 8 690 1 zł 

63 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

GigaWatt napój energet. 

classic 250ml 
przy zakupie 3szt 10 000 1 zł 

64 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

GigaWatt napój 

energetyczny sort. 250ml 
przy zakupie 3szt 15 000 1 zł 

65 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go Tove danie w kub.purre 

bocz.i ceb.58g 
przy zakupie 3szt 5 000 1 zł 



  

 

66 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go Tove danie w kubku 

mak.sos.sort56-62g 
przy zakupie 3szt 5 000 1 zł 

67 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove kopytka 

ziemniaczane 0,75kg 
przy zakupie 2szt 6 290 1 zł 

68 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove makaron 

szpinak,sos śmiet.450g 
przy zakupie 1szt 3 000 1 zł 

69 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove makaron 

warzywa,sos basilico450g 
przy zakupie 1szt 5 380 1 zł 

70 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove mięsiwo w sosie 

własnym 300g 
przy zakupie 1szt 3 200 1 zł 

71 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove pyzy 

ziemniaczane 750g 
przy zakupie 2szt 6 220 1 zł 

72 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove ryż z 

kurczakiem,warzywami 

450g 

przy zakupie 1szt 5 000 1 zł 

73 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove warzywa na pat. 

po meksyk. 750g 
przy zakupie 1szt 4 500 1 zł 

74 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove zapiekanka z 

pieczarkami 200g 
przy zakupie 3szt 3 900 1 zł 

75 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Go tove zapiekanka z 

szynką i piecz.200g 
przy zakupie 3szt 5 000 1 zł 

76 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Heros karma dla psa w 

batonie sort. 900g 
przy zakupie 2szt 5 160 1 zł 

77 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Heros karma dla psa z 

cielęciną 1250g 
przy zakupie 2szt 5 820 1 zł 

78 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Heros karma dla psa z 

drobiem 1250g 
przy zakupie 2szt 5 440 1 zł 

79 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Heros karma dla psa z 

wołowiną 1250g 
przy zakupie 2szt 6 150 1 zł 

80 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Lady Shick podkolan. 

15DEN lycra 2 pary 
przy zakupie 3szt 3 000 1 zł 

81 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Lady Shick podkolan. 

20DEN elastil sort. 
przy zakupie 2szt 8 220 1 zł 

82 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Lady Shick skarp. dam. 

20DEN elastil 2p. 
przy zakupie 3szt 1 460 1 zł 



  

 

83 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Lady Shick skarpety 

damskie 15DEN 2 pary 
przy zakupie 3szt 1 890 1 zł 

84 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Lanna chusteczki hig.3 

warstwy,10x10szt. 
przy zakupie 4szt 6 900 1 zł 

85 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Lanna chusteczki 

hig.3war.zap.10x10szt 
przy zakupie 4szt 6 000 1 zł 

86 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Lanna chusteczki uniw. 

2warstwy, 150szt. 
przy zakupie 3szt 10 000 1 zł 

87 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Lanna Premium chusteczki 

uniw. 3w.90szt. 
przy zakupie 2szt 7 500 1 zł 

88 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Luminica podgrzewacze 

zap. jabłko 18szt 
przy zakupie 2szt 1 400 1 zł 

89 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Luminica podgrzewacze 

zap. malina 18szt 
przy zakupie 2szt 1 900 1 zł 

90 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Luminica podgrzewacze 

zap. wanilia 18szt 
przy zakupie 2szt 1 500 1 zł 

91 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Man's thing krem do 

golenia 70ml 
przy zakupie 2szt 3 880 1 zł 

92 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Margaryna Finuu Mix 

Klasyczne 200g 
przy zakupie 1szt 1000 1 zł 

93 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Margaryna Smakowita 

maślany smak 450g 
przy zakupie 1szt 3000 1 zł 

94 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Margaryna Smakowita 

śmietankowy smak450g 
przy zakupie 1szt 500 1 zł 

95 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Margaryna Smakowita ze 

swojskim mas.450g 
przy zakupie 1szt 1500 1 zł 

96 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia fasola Piękny Jaś 

500g 
przy zakupie 1szt 6 000 1 zł 

97 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia folia spożywcza 

50m 
przy zakupie 1szt 3 500 1 zł 

98 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia kasza bulgur 

4x100g 
przy zakupie 2szt 6 800 1 zł 

99 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia kasza grycz. 

prażona cała 4x100g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 



  

 

100 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia kasza gryczana 

biała cała 4x100g 
przy zakupie 2szt 9 690 1 zł 

101 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia kasza jęcz. z 

warzywami 2x125g 
przy zakupie 3szt 270 1 zł 

102 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia kasza orkiszowa 

4x100g 
przy zakupie 2szt 4 290 1 zł 

103 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia krajanka pszen. z 

durum5jaj.250g 
przy zakupie 3szt 20 000 1 zł 

104 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia makaron kolanko 

500g 
przy zakupie 3szt 7 500 1 zł 

105 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia makaron krajanka 

2jajeczna 250g 
przy zakupie 3szt 13 000 1 zł 

106 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia makaron rurka 

cięta 500g 
przy zakupie 3szt 7 500 1 zł 

107 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia makaron świderek 

500g 
przy zakupie 3szt 13 000 1 zł 

108 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia mąka żytnia T720 

0,9kg 
przy zakupie 2szt 4 800 1 zł 

109 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia otręby owsiane 

500g 
przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

110 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia papier 

śniadaniowy 100szt. 
przy zakupie 2szt 9 020 1 zł 

111 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia płatki 

błyskawiczne sort. 500g 
przy zakupie 1szt 4 000 1 zł 

112 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia płatki owsiane 

błyskawiczne 500g 
przy zakupie 2szt 6 890 1 zł 

113 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia płatki owsiane 

górskie 500g 
przy zakupie 2szt 8 730 1 zł 

114 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia rękaw do 

pieczenia 4m 
przy zakupie 2szt 8 410 1 zł 

115 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia ryż brązowy 

długoziarnisty4x100g 
przy zakupie 3szt 2 340 1 zł 

116 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia siemię lniane 

400g 
przy zakupie 2szt 8 950 1 zł 



  

 

117 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia torebki śniad. 

papierowe 50szt. 
przy zakupie 2szt 5 140 1 zł 

118 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Marysia żelatyna 

spożywcza wieprzowa 50g 
przy zakupie 2szt 8 000 1 zł 

119 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Master Fish filet makrela 

sos pomid.170g 
przy zakupie 2szt 6 820 1 zł 

120 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Master Fish filety makrela 

sos papr.170g 
przy zakupie 2szt 3 010 1 zł 

121 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Master Fish filety śledz.sos 

pomid. 170g 
przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

122 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Master Fish filety 

śledziowe w oleju170g 
przy zakupie 2szt 5 830 1 zł 

123 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Master Fish paprykarz 

szczeciński 130g 
przy zakupie 4szt 8 000 1 zł 

124 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Master Fish szprot sos 

pomidorowy 170g 
przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

125 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Master Fish Tuńczyk 

kaw.sos wł/olej 185g 
przy zakupie 1szt 6 500 1 zł 

126 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Master Fish Tuńczyk 

roz.sos wł/olej 185g 
przy zakupie 1szt 4 500 1 zł 

127 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Mleczna Polana bita śmiet. 

w proszku 60g 
przy zakupie 2szt 10 000 1 zł 

128 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Mleczna Polana ser smaż. 

kmin.sort.200g 
przy zakupie 2szt 7 190 1 zł 

129 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Mleczna Polana śmietanka 

do kawy 10x10g 
przy zakupie 3szt 15 000 1 zł 

130 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

N Papier toaletowy 

Ekologiczny 68m rolka 
przy zakupie 3szt 15 000 1 zł 

131 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Na Szlaku Smaku 

majeranek 40g 
przy zakupie 2szt 7 000 1 zł 

132 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Napój 7Up Gazowany 1,8l przy zakupie 1szt 5000 1 zł 

133 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Napój energet. Monster 

Mango Loco 0,5l 
przy zakupie 1szt 4000 1 zł 



  

 

134 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Napój Energet. Monster 

Zero Ultra 0,5l 
przy zakupie 1szt 4000 1 zł 

135 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Napój energetyczny 

Monster Hamilton 0,5L 
przy zakupie 1szt 4000 1 zł 

136 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Napój Mirinda Orange 

Gazowany 1,8l 
przy zakupie 1szt 5000 1 zł 

137 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Napój Monster Energy 

0,5L 
przy zakupie 1szt 4000 1 zł 

138 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Napój Monster the Doctor 

gaz. energ.0,5L 
przy zakupie 1szt 4000 1 zł 

139 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Napój Pepsi Cola 

Gazowany 1,8l 
przy zakupie 1szt 1000 1 zł 

140 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Olej Kujawski z Ziołami 

Mix 250ml 
przy zakupie 1szt 1000 1 zł 

141 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasta La Vista Capelli d' 

Angelo 400 g 
przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

142 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasta La Vista Fidelini 

gniazda 400g 
przy zakupie 3szt 3 500 1 zł 

143 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasta La Vista mak. 

tricolore fus. 500g 
przy zakupie 2szt 8 630 1 zł 

144 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasta La Vista mak.fusilli 

pełn. 500g 
przy zakupie 2szt 5 070 1 zł 

145 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasta La Vista 

mak.spaghetti pełn. 500g 
przy zakupie 2szt 4 910 1 zł 

146 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasta La Vista Pappardelle 

400g 
przy zakupie 3szt 4 500 1 zł 

147 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasta La Vista Tagliatelle 

400g 
przy zakupie 3szt 4 000 1 zł 

148 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasta Wawrzyniec 

warzywna sort. 180g 
przy zakupie 1szt 1000 1 zł 

149 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Pasztet Dobrowit Mix 480g przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

150 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Piwo Lech Premium pusz. 

0,5L 
przy zakupie 4paka 20000 1 zł 



  

 

151 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Płyn Ajax czyszcz. 

uniwersal. morski 1L 
przy zakupie 1szt 1 000 1 zł 

152 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Płyn Ajax FdF czyszczący 

zielony 1L 
przy zakupie 1szt 1 000 1 zł 

153 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Płyn Ajax FdF uniwersalny 

fiolet 1L 
przy zakupie 1szt 1 000 1 zł 

154 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Povabe krem regenerujący 

do rąk 125ml 
przy zakupie 2szt 5 660 1 zł 

155 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Povabe lakier do włosów 

sort. 400ml 
przy zakupie 1szt 3 500 1 zł 

156 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Povabe płatki 

kosmetyczne 120szt. 
przy zakupie 3szt 8 000 1 zł 

157 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Povabe płatki 

kosmetyczne owalne 

70szt. 

przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

158 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Povabe szczoteczka do 

rąk 
przy zakupie 1szt 4 000 1 zł 

159 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Povabe zmywacz do 

paz.bezacet.sort.150ml 
przy zakupie 1szt 4 970 1 zł 

160 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Prażynki Grażynki bekon 

70g 
przy zakupie 2szt 15 000 1 zł 

161 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Prażynki Grażynki cebula 

70g 
przy zakupie 2szt 10 000 1 zł 

162 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Prażynki Grażynki papryka 

70g 
przy zakupie 2szt 12 000 1 zł 

163 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Prażynki Grażynki solone 

70g 
przy zakupie 2szt 16 000 1 zł 

164 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Sielanka Czek.ml. z nadzi. 

arachid. 100g 
przy zakupie 3szt 5 000 1 zł 

165 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO chusteczki nawilż. do 

okularów 30szt 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

166 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO chusteczki uniw. 

nawilż. sort 80szt. 
przy zakupie 1szt 3 800 1 zł 

167 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO druciak spiralny 3 szt. przy zakupie 2szt 4 500 1 zł 



  

 

168 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO Krążki toaletowe 

6x50g 
przy zakupie 1szt 3 100 1 zł 

169 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO mleczko w kremie 

sort. 750ml 
przy zakupie 2szt 8 280 1 zł 

170 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO odświeżacz 

powietrza sort. 150g 
przy zakupie 2szt 9 000 1 zł 

171 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO odświeżacz 

powietrza w żelu 150g 
przy zakupie 2szt 8 600 1 zł 

172 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO płyn do czysz. 

tł./kam. sort.750ml 
przy zakupie 1szt 1 220 1 zł 

173 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO płyn do mycia wc sort 

750ml 
przy zakupie 1szt 5 000 1 zł 

174 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO płyn nabłyszczający 

do zmywarek 1L 
przy zakupie 1szt 3 030 1 zł 

175 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO preparat do czyszcz. 

zmywarek 250ml 
przy zakupie 1szt 4 030 1 zł 

176 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO rękawice gosp. rozm. 

M i L 1 para 
przy zakupie 3szt 5 000 1 zł 

177 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO rękawice nitrylowe 

10szt 
przy zakupie 1szt 3 500 1 zł 

178 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO ścierka domowa 3szt. przy zakupie 3szt 5 000 1 zł 

179 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO ścierka podłogowa 1 

szt 
przy zakupie 2szt 1 400 1 zł 

180 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO ścierka uniwersalna 

10szt. 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

181 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO ścierki uniw.miękkie 

superchł. 5szt. 
przy zakupie 2szt 10 290 1 zł 

182 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO worki na śmieci 120L przy zakupie 1szt 7 000 1 zł 

183 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO worki na śmieci 35L z 

taśmą 
przy zakupie 1szt 8 000 1 zł 

184 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO worki na śmieci 35L z 

uszami 
przy zakupie 3szt 9 500 1 zł 



  

 

185 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO worki na śmieci 60L z 

taśmą 
przy zakupie 1szt 10 000 1 zł 

186 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO zawieszka do wc blue 

water 40g 
przy zakupie 2szt 9 500 1 zł 

187 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO zawieszka z kost. do 

wc 3Dsort.2*45g 
przy zakupie 1szt 7 000 1 zł 

188 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO zmywak kuchenny 

10szt. 
przy zakupie 3szt 8 000 1 zł 

189 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO zmywak kuchenny do 

teflonu 2szt. 
przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

190 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

UFO zmywak profilowany 

3szt. 
przy zakupie 2szt 7 000 1 zł 

191 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Viana Intima podpaski hig. 

Classic20szt. 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

192 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Viana Intima podpaski hig. 

Comfort20szt. 
przy zakupie 2szt 7 810 1 zł 

193 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Viana Intima wkładki 

higieniczne 60szt. 
przy zakupie 2szt 4 500 1 zł 

194 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Visario Care 

szamp.przeciwłup.sort.300

ml 

przy zakupie 2szt 5 090 1 zł 

195 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród barszcz 

ukraiński 450g 
przy zakupie 2szt 2 920 1 zł 

196 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród bukiet warzyw 

450g 
przy zakupie 2szt 8 000 1 zł 

197 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród herb. zioł. 

bukiet ziół 40g 
przy zakupie 3szt 3 000 1 zł 

198 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród herbatka 

ow.malina 40g 
przy zakupie 2szt 4 000 1 zł 

199 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród herbatka 

ow.malina z żur.40g 
przy zakupie 2szt 4 000 1 zł 

200 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród herbatka 

ow.żurawina 40g 
przy zakupie 2szt 4 000 1 zł 

201 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród herbatka 

ziołowa melisa 40g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 



  

 

202 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród herbatka 

ziołowa pokrzywa36g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

203 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród herbatka 

ziołowa rumianek30g 
przy zakupie 3szt 6 000 1 zł 

204 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród mieszanka 

owocowa 450g 
przy zakupie 1szt 5 190 1 zł 

205 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz. Ogród truskawka 

homogeniz. 140g 
przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

206 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz.Ogród groszek z 

marchewką 480g 
przy zakupie 2szt 6 000 1 zł 

207 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zacz.Ogród herbatka 

ziołowa mięta 40g 
przy zakupie 3szt 8 000 1 zł 

208 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

brokuły 450g 
przy zakupie 3szt 4 500 1 zł 

209 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród fasola 

żółta cała 450g 
przy zakupie 1szt 8 000 1 zł 

210 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

fasolka kons.ziel.440g 
przy zakupie 2szt 8 480 1 zł 

211 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

fasolka kons.żółta440g 
przy zakupie 2szt 6 640 1 zł 

212 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

kalafior 450g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

213 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

konfitura sort.220g 
przy zakupie 2szt 7 000 1 zł 

214 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

marchew kostka 450g 
przy zakupie 3szt 4 000 1 zł 

215 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

mieszanka 8 skł. 450g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

216 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród ogórki 

ćwiartki 670g 
przy zakupie 2szt 10 760 1 zł 

217 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród ogórki 

kiszone 880g 
przy zakupie 1szt 9 000 1 zł 

218 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

papryka kons. 700g 
przy zakupie 2szt 4 500 1 zł 



  

 

219 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

szczaw konserwowy 350g 
przy zakupie 1szt 4 000 1 zł 

220 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

szpinak liście 450g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

221 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród wiśnie 

bez pestek 450g 
przy zakupie 1szt 2 500 1 zł 

222 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród 

włoszczyzna 450g 
przy zakupie 2szt 10 000 1 zł 

223 

Nagroda 

natychmiastowa 

XXVII-go stopnia 

Zaczarowany Ogród zupa 

kalafiorowa 450g 
przy zakupie 2szt 5 000 1 zł 

 


