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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„Zmalowane wygrane” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Zmalowane wygrane”. 
 
2. Nazwa organizatora loterii – Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 
93 – 569 Łódź, NIP 7262214473, www.smolar.pl.  

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
847 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. 
   
4. Definicje 
 
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi 
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,  
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym 
regulaminie loteria promocyjna prowadzona pod nazwą „Zmalowane wygrane” zwana jest 
dalej „loterią”. 
 
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów związana 
z prowadzoną loterią promocyjną. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania 
loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej 
określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu. 
 
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup za minimum 50,00 zł brutto (słownie: 
pięćdziesiąt złotych 00/100) dowolnych produktów spośród następujących marek: Sadolin, 
Dulux, Nobiles oraz Hammerite. Zakup promocyjny powinien być dokonany w trakcie trwania 
sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym i udokumentowany oryginałem 
zdrapki loteryjnej / oryginałami zdrapek loteryjnych oraz jednym oryginałem dowodu zakupu.  
Poza okresem sprzedaży promocyjnej produkty marki: Sadolin, Dulux, Nobiles oraz 
Hammerite są dostępne w sklepach promocyjnych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału 
w loterii.  
Produkty ww. marek pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez 
firmę Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.  
Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, 
ma prawo do pobrania takiej ilości zdrapek loteryjnych, która odpowiada wielokrotności 
dokonanego zakupu promocyjnego, przy czym w ramach jednej transakcji uczestnik może 
otrzymać maksymalnie 5 (słownie: pięć) sztuk zdrapek. 
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 2020 r. poz. 287) oraz o Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze 
zm.) wynikających z gwarancji lub rękojmi.  
 
4.4 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. Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zdrapki po zakończeniu 
transakcji i odejściu od kasy. 

http://www.smolar.pl/
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Łączna liczba zdrapek przygotowana dla potrzeb niniejszej loterii to 67.503 szt. (słownie: 
sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzy sztuki). 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu zdrapek  
w poszczególnych sklepach promocyjnych. 
W razie utraty lub zniszczenia oryginału zdrapki loteryjnej stwierdzającej udział w loterii, 
uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 
Wizualizacja zdrapki loteryjnej biorącej udział w loterii znajduje się w załączniku nr 1 do 
regulaminu. 
 
4.5 Sklepy promocyjne – wybrane sklepy sieci Dulux Centrum Malarskie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, w których znajdują się zdrapki loteryjne, a także w których można 
dokonać zakupu promocyjnego. Szczegółowa lista sklepów promocyjnych biorących udział  
w niniejszej loterii znajduje się w załączeniu nr 2 do regulaminu. 
 
4.6 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 
 
4.7 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT (wystawionej na 
uczestnika wskazanego w pkt. 8 regulaminu) 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 loterii nie jest  
w szczególności jego: 
- kserokopia, 
- kopia notarialnie poświadczona, 
- wtórnik, 
- odpis, 
- duplikat, 
- kserokopia skanu. 
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego 
udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 
 
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski. 
 
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.08.2020 r. a kończy w dniu 
13.11.2020 r., przy czym termin ten obejmuje: sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, 
termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji. 
 
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – czas, w którym 
prowadzona jest sprzedaż promocyjna związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży 
promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów 
promocyjnych. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 01.08.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. lub do 
chwili wyczerpania puli zdrapek w loterii, która wynosi 67.503 szt. (słownie: sześćdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset trzy sztuki) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako 
pierwsze.  
 
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ma ukończone  
18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu 
art. 22 [1] Kodeksu cywilnego i zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii 
nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert 
Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 
Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów 
promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; 
przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające  
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w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, 
macochę i teściów. 
 
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny  
w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa w Łodzi,  
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: 
www.smolar.pl/zmalowane-wygrane . 
 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 
 
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć 
udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:  
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym 

sklepie promocyjnym,  
b) dokonać płatności za zakup promocyjny, 
c) zgłosić się do loterii poprzez odebranie w sklepie promocyjnym bezpośrednio od 

sprzedawcy zdrapki loteryjnej. Do wydania zdrapki loteryjnej wymagane jest okazanie 
oryginału dowodu zakupu promocyjnego. Zdrapka loteryjna musi być odebrana w czasie 
trwania sprzedaży promocyjnej bezpośrednio po dokonaniu zakupu promocyjnego.  
Po wręczeniu zdrapki loteryjnej na dowodzie zakupu może zostać odnotowane jej 
wydanie (napis "zdrapka wydana" oraz dodatkowo może zostać wpisana data wydania 
zdrapki loteryjnej), 

d) zdrapać warstwę ścieralną na zdrapce loteryjnej i sprawdzić wynik gry, 
e) w przypadku wygrania nagrody koniecznie zachować oryginał zdrapki loteryjnej 

oraz oryginał dowodu zakupu promocyjnego, który uprawniał do otrzymania 
zwycięskiej zdrapki. 

 
11.2 Jeden uczestnik może wygrać dowolną ilość nagród w loterii, jeżeli każdorazowo spełni 
wszystkie warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie. 
 
11.3 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.  
 
11.4 Gra o nagrody w loterii trwa od dnia 01.08.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. lub do chwili 
wyczerpania puli zdrapek w loterii, która wynosi 67.503 szt. (słownie: sześćdziesiąt siedem 
tysięcy pięćset trzy sztuki) w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 
  
11.5 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone 
w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione 
przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie 
lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od 
uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź 
doręczenia dokumentów niezbędnych do 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 nagród wymienionych w pkt. 13.1 – pkt. 13.11 regulaminu. Niewydane nagrody 
pozostają w dyspozycji organizatora. 
 

http://www.smolar.pl/zmalowane-wygrane%20zdrap-kazda-wygrywa
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11.6 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. Zgłoszenie do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika 
postanowień regulaminu. 
 

ZDRAPKA LOTERYJNA 
 
12.1 Uczestnik loterii, spełniający warunki określone w niniejszym regulaminie, bierze udział 
w grze o nagrody opisane w pkt. 13.1 – pkt. 13.11 regulaminu. Zdrapka z informacją  
o nagrodzie uprawnia do odbioru nagrody według następującego schematu – jeżeli na 
zdrapce loteryjnej (tj. pod warstwą ścieralną) znajduje się: 

− napis „Wygrałeś 5000 zł” oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody  
głównej, o której mowa w pkt. 13.1 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś wiadro" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody  
natychmiastowej I-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.2 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś wałek 25 cm" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody 
natychmiastowej II-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.3 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś miarkę" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody  
natychmiastowej III-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.4 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś taśmę" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody  
natychmiastowej IV-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.5 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś wałek z kuwetą" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody 
natychmiastowej V-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.6 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś szpachelkę" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody 
natychmiastowej VI-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.7 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś folię" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody  
natychmiastowej VII-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.8 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś pędzel" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody  
natychmiastowej VIII-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.9 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś nożyk" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody  
natychmiastowej IX-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.10 regulaminu, 

− napis „Wygrałeś ołówek" oznacza to, że zdrapka uprawnia do nagrody 
natychmiastowej X-go stopnia, o której mowa w pkt. 13.11 regulaminu. 

 
12.2 W celu uzyskania wyniku gry, uczestnik powinien usunąć ścieralną warstwę ochronną  
z pola gry na zdrapce, na którym pod warstwą ścieralną znajduje się informacja o wygranej 
nagrodzie wraz z określeniem jej rodzaju. 
 
12.3 Nagrody wydawane będą, za zwrotem oryginału zdrapki loteryjnej oraz przekazaniem 
lub okazaniem oryginału dowodu zakupu promocyjnego, zgodnie z poniższą procedurą: 
 
12.3.1 Każdy uczestnik, który pod zdrapką znajdzie napis „Wygrałeś 5000 zł” (nagroda 
główna), musi w okresie od dnia 01.08.2020 r. do dnia 07.10.2020 r., wysłać na adres biura 
organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) 
następujące dokumenty, dane i oświadczenia laureata, tj.:  

− oryginał zdrapki loteryjnej, 

− oryginał dowodu zakupu promocyjnego, 

− imię i nazwisko laureata, 

− pełen adresu zamieszkania laureata, 

− seria i numer dokumentu tożsamości laureata, 

− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku braku 
posiadania nr PESEL, 
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− numer rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać wysłana nagroda główna, 

− oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści: 

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Zmalowane wygrane” 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: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.  
w Łodzi, Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz 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).”. 

 
Przesyłki z wymaganymi dokumentami, danymi i oświadczeniami od laureatów nagród 
głównych, laureaci muszą zgłaszać do organizatora najpóźniej do dnia 07.10.2020 r.  
O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi dokumentami, danymi  
i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do 
dnia 14.10.2020 r. 
  
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami jakie każdy laureat nagrody 
głównej musi podać znajduje się na stronie internetowej organizatora: 
www.smolar.pl/zmalowane-wygrane, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. 
Przyjmowane są również oświadczenia, napisane nie na formularzu proponowanym przez 
organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nim znaleźć wszystkie wymagane dane  
i oświadczenia. 
 
12.3.2  Każdy uczestnik, który pod zdrapką znajdzie napis „Wygrałeś wiadro" lub 
„Wygrałeś wałek 25 cm” lub „Wygrałeś miarkę” lub „Wygrałeś taśmę” lub „Wygrałeś 
wałek z kuwetą” lub „Wygrałeś szpachelkę” lub „Wygrałeś folię” lub „Wygrałeś pędzel” 
lub „Wygrałeś nożyk” lub „Wygrałeś ołówek” (nagrody natychmiastowe), powinien udać 
się do kasy w sklepie promocyjnym, w którym dokonał zakupu promocyjnego,  
w maksymalnym terminie 5 dni roboczych od daty dokonania zakupu promocyjnego, 
uprawniającego do odbioru zwycięskiej zdrapki loteryjnej i zgłosić fakt wygrania nagrody 
natychmiastowej w loterii pracownikowi sklepu promocyjnego. Upoważniony pracownik 
sklepu promocyjnego sprawdzi oryginał zdrapki loteryjnej oraz oryginał dowodu zakupu. 
Jeżeli zdrapka loteryjna i dowód zakupu są prawidłowe, tzn. oryginalne i nieuszkodzone, 
wówczas wyda nagrodę natychmiastową odbierając od uczestnika oryginał zdrapki loteryjnej 
oraz może odnotować fakt wydania nagrody natychmiastowej na zdrapce poprzez jej 
przekreślenie oraz może na oryginale dowodu zakupu napisać „nagroda wydana” wraz  
z datą wydania nagrody natychmiastowej. 
 

NAGRODY 
 
13.1 Nagrodą główną w loterii jest 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego, 
zgodnie z pkt. 12.3.1 regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował 
nagrodę pieniężną w wysokości 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). 
Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 5.555,56 zł (słownie: pięć 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), 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 w wysokości 10% 
wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego 
urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. 

http://www.smolar.pl/zmalowane-wygrane
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Łączna liczba wszystkich nagród głównych w loterii wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. 
Łączna wartość wszystkich nagród głównych w loterii wynosi 16.666,68 zł brutto (słownie: 
szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 68/100). 
 
13.2 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii jest wiadro malarskie 12 l o wartości 
8,60 zł brutto (słownie: osiem złotych 60/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 540 
(słownie: pięćset czterdzieści) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 4.644,00 
zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 00/100). 
 
13.3 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest wałek malarski z uchwytem 
(komplet) 25 cm o wartości 7,37 zł brutto (słownie: siedem złotych 37/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 4.050 
(słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 
29.848,50 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem 
złotych 50/100). 
 
13.4 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii jest miarka 3 m o wartości 5,49 zł 
brutto (słownie: pięć złotych 49/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 2.700 
(słownie: dwa tysiące siedemset) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 
14.823,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 00/100). 
 
13.5 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest taśma dwustronna (żółta 50 
mm x 10 m) o wartości 4,49 zł brutto (słownie: cztery złote 49/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 4.860 
(słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 
21.821,40 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 
40/100). 
 
13.6 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii jest wałek moltopren 5 cm z kuwetą 
o wartości 2,71 zł brutto (słownie: dwa złote 71/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 6.750 
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 
18.292,50 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 
50/100). 
 
13.7 Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii jest szpachla nierdzewna (uchwyt 
plastikowy) o wartości 2,15 zł brutto (słownie: dwa złote 15/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 6.750 
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 
14.512,50 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy pięćset dwanaście złotych 50/100). 
 
13.8 Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii jest folia malarska (cienka, 4 x 5 m) 
o wartości 1,96 zł brutto (słownie: jeden złoty 96/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 6.750 
(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 
13.230,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100). 
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13.9 Nagrodą natychmiastową VIII-go stopnia w loterii jest pędzel (210 mm x 36 mm x 14 
mm, włosie 44 mm) o wartości 1,80 zł brutto (słownie: jeden złoty 80/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 13.500 
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 
24.300,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100). 
 
13.10 Nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii jest nóż do tapet (półprzezroczysty 
z 7 ostrzami) o wartości 1,60 zł brutto (słownie: jeden złoty 60/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 8.100 
(słownie: osiem tysięcy sto) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 
12.960,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). 
 
13.11 Nagrodą natychmiastową X-go stopnia w loterii jest ołówek stolarski (nieostrzony, 
1 szt.) o wartości 1,22 zł brutto (słownie: jeden złoty 22/100). 
Łączna liczba wszystkich nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 13.500 
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii wynosi 
16.470,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100). 
 
13.12 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 67.503 (słownie: sześćdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset trzy) sztuki. 
 
13.13 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 187.568,58 zł brutto (słownie: sto 
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 58/100). 
 
13.14 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody 
ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani 
na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do 
otrzymania nagrody na osoby trzecie. 
 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

14.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej 
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów  
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do 
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii. 

14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu, 
należy w szczególności: 
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności, 
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania 

uprawnień do odbioru wygranej przez laureata, 
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 
 
14.3 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 głównych oraz nagrodach natychmiastowych oraz aby 
te informacje pokryte zostały specjalną farbą, która kryła będzie zadrukowany obszar. 
Informacja o nagrodach głównych i nagrodach natychmiastowych będzie naniesiona  
w sposób, który uniemożliwi ich sprawdzenie przed zdrapaniem nadrukowanej ścieralnej 
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farby. Osoba/osoby sprawujące nadzór zadbają również o to, aby proces pakowania zdrapek 
przebiegał losowo, tj. że zdrapki z informacją o nagrodach głównych oraz nagrodach 
natychmiastowych zostaną wymieszane oraz spakowane losowo, a następnie zostaną 
rozdystrybuowane do sklepów promocyjnych. 
 

WYDANIE NAGRÓD 
 
15.1 Warunkiem odebrania nagród głównych, tj. nagród o których mowa w pkt. 13.1 
regulaminu, jest przedłożenie (przekazanie) oryginału zdrapki loteryjnej, oryginału dowodu 
zakupu promocyjnego oraz danych i oświadczeń zgodnie z pkt. 12.3.1 regulaminu. 
 
15.2 Nagrody główne zostaną przekazane najpóźniej do dnia 23.10.2020 r. na numery 
rachunków bankowych prowadzonych przez banki z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej wskazane przez laureatów w formularzu (zgodnie z pkt. 12.3.1 regulaminu). Za datę 
przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku organizatora. 
 
15.3 Nagrody główne nieodebrane z winy laureatów do dnia 23.10.2020 r. pozostają  
w dyspozycji organizatora. 
 
15.4 Warunkiem odebrania nagród natychmiastowych, tj. nagród o których mowa w pkt. 13.2 
– pkt. 13.11 regulaminu, jest przedłożenie oryginału zdrapki loteryjnej oraz okazanie 
oryginału dowodu zakupu promocyjnego zgodnie z zapisami pkt. 12.3.2 niniejszego 
regulaminu. Nagrody natychmiastowe można odbierać bezpośrednio w sklepie 
promocyjnym, w którym uczestnik dokonał zakupu promocyjnego, w terminach wynikających 
z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 07.10.2020 r. 
 
15.5 Nagrody natychmiastowe nieodebrane z winy laureatów do dnia 07.10.2020 r. 
pozostają w dyspozycji organizatora. 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
 

16.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: 
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie 
osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. 
Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail 
organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 30.10.2020 r. 

16.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,   

Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry 

hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść 

żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji. 

16.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 16.1 regulaminu i zawierające wszystkie 

wymagane dane zgodnie z pkt. 16.2 regulaminu. 

16.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne 

zakończą się najpóźniej w dniu 13.11.2020 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. 

mailto:reklamacja@smolar.pl
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16.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika  

do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
 
17.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 
wymagalności.  
 
17.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE 
 
18.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
19.1 Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją niniejszej 
loterii promocyjnej jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert 
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. 
 
19.2 Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, jako administrator danych 
osobowych informuje, że: 
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych 

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

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych 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 jest 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 
administratora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, 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 lub 

mailto:biuro@smolar.pl
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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) dane osobowe przetwarzane w związku z organizacją loterii nie będą przekazywane 

przez ww. administratora do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
20.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 847 ze zm.). 
 
20.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 847 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty 
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 
 
20.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą 
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też 
dzwoniąc do organizatora pod numery telefonów: (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 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Zmalowane wygrane” 

Wizualizacja zdrapki loteryjnej biorącej udział w loterii. 

Rewers: 

 

Awers: 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Zmalowane wygrane”. 

Lista sklepów promocyjnych biorących udział w loterii. 

LP Nazwa Miasto Ulica 
Numer 
domu 

Kod 
pocztowy 

1 FH KRZYSZTOF  ANDRYCHÓW KRAKOWSKA 83 E 34-120 

2 MAR JOLA  F.H. JOLANTA I MARIAN CESARZ BARCIN MICKIEWICZA 2 88-190 

3 "FARBEX" K.TARKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA  JAWNA BARTOSZYCE BEMA 29 11-200 

4 TRASA-SKLEP BIAŁA PODLASKA ŻEROMSKIEGO 7 21-500 

5 FARBUD BARBARA I GRZEGORZ OKUŁA S.J. BIAŁYSTOK Gen. Pattona 10 15-168 

6 CHEMIA SP. Z O.O. SKLEP BIAŁYSTOK OBRĘBOWA 1 15-959 

7 CHEMIA SP. Z O.O. SKLEP BIELSK PODLASKI KRYNICZNA 16 17-100 

8 T.I.C. BIELSKO BIAŁA KATOWICKA 130 43-300 

9 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- PRODUKCYJNE 
CHEMIA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA CHEMBUD-
MARKET BIELSKO BIAŁA KORCZAKA 34 43-300 

10 MAG-BUD BERNARDA GRZYBOWSKA BRAŃSK ARMII KRAJOWEJ 20 17-120 

11 SKLEP MALARSKI JAN WIŚNIEWSKI BRZEZINY LASOCKICH 29 95-060 

12 CENTROFARB SP. Z O.O. BRZOZÓW KOŚCIUSZKI 45 36-200 

13 
MAJ HURTOWNIA FARB LAKIERÓW I MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH MAJ ARKADIUSZ BUSKO ZDRÓJ ŻEROMSKIEGO 2 28-100 

14 CHEMIA SP. Z O.O. BYDGOSZCZ ŁĘCZYCKA 8 85-957 

15 Z.H.U MAJSTER BYTOM BYTOM PIŁSUDSKIEGO 52 41-902 

16 CHEMIA EB B. KLUPŚ M. KLUPŚ BYTÓW DWORCOWA 1 77-100 

17 CAR-HUS SP. JAWNA CHEŁM STRAŻACKA 4 22-100 

18 
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWO 
CHEMICZNYCH STANISŁAW WARMBIER CHOJNICE KOŚCIERSKA 8 89-604 

19 "FARBEX" K. TARKOWSKI I WSPÓLNICY SP.J CIECHANÓW PUŁTUSKA 63 06-400 

20 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAGNA 
DĄBROWA 
BIAŁOSTOCKA SZKOLNA 2 16-200 

21 HURT DETAL MALUX TADEUSZ MIGAŁA DĘBICA CMENTARNA 16 39-200 

22 HURT-DETAL "MALER" MARIUSZ PIETRUSZEWSKI DĘBLIN DĘBLIN P.C.K. 4 08-530 

23 F.H. KOLOR LUCYNA FILIPIEC DOBCZYCE RZEŹNICZA 14 32-410 

24 P.H. MALWAL WALDEMAR PRZYBYSZ GARWOLIN MAZOWIECKA 27 08-400 

25 ZAIMEX GLIWICE  GLIWICE DĄBROWSKIEGO 18 44-100 

26 F.H.U. ARTUR KULIK GŁOGÓW MICKIEWICZA 52 67-200 

27 P.H-U. "MAL-LAK" LESZEK BASIŃSKI GNIEZNO 3 MAJA 3 62-200 

28 P.H.U "MAL-LAK" LESZEK BASIŃSKI GNIEZNO 
TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI 2\3 62-200 

29 F.H. CHEMAX RENATA SUPERSON GORLICE KOŚCIUSZKI 42 B 38-300 

30 F.H. CHEMAX RENATA SUPERSON GORLICE BIECKA 56 38-300 

31 P.U.H. INST-BUD TEODOR KIESZKOWSKI GOSTYNIN ZAMKOWA 25 09-500 

32 "IPB" SP ZO.O. IŁAWA LUBAWSKA 3 14-200 

33 
CENTRUM USŁUGOWO HANDLOWE BUDOWNICTWA 
RAMPA SP.Z O.O IMIELIN HALLERA 64 41-407 

34 TROPS S. A. INOWROCŁAW DWORCOWA 20 88-100 

35 TROPS 2 INOWROCŁAW ANDRZEJA 15 88-100 

36 MULTIFARB SP Z O. O. JAROSŁAW 3 MAJA 98C 37-500 

37 MULTIFARB SP. Z O.O. JASŁO JANA PAWŁA || 26 38-200 

38 CHEMIX JELENIA GÓRA JELENIA GÓRA SUDECKA 22 58-500 

39 DOMAL BANASZEK EDWARD JÓZEFÓW PIŁSUDSKIEGO 42A 05-410 

40 BRT SP. CYWILNA KADZIDŁO TRASA MAZURSKA 2 07-420 

41 ZINO.S.J. ZINÓW M.,KORZENIEWSKA (Kajetany) Kajetany Al. Katowicka 87 05-830 

42 ARSEN II SP. Z O.O. SP. K. KALISZ DOBRZECKA 97 62-800 

43 F.P.H.U. CENTRUM ANDRZEJ KRUCZEK KAMIENICA KAMIENICA 454 34-608 

44 SALON BUDOWLANY KRAM SIENICCY SPÓŁKA JAWNA 
KAMIEŃ 
POMORSKI PADEREWSKIEGO 27 72-400 
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45 P.U.H. M&G S.C. 
KĘDZIERZYN 
KOŹLE CHOPINA 13 47-224 

46 F.H. ART-DOM KLUCZE KLUCZE Stawowa 4 32-310 

47 CHEMIK KŁOBUCK KŁOBUCK 
STANISŁAWA 
STASZICA 30 42-100 

48 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SEZAM 
SP.J KOLNO SPORTOWA 9 18-500 

49 PHU KORNIK MAX DOM KOŁO TORUŃSKA 104 62-600 

50 P.U.H.W. "STEFIX" ODDZIAŁ KOŁO KOŁO SZKOLNA 2 62-600 

51 OKO Sp. Z o.o. Spółka komandytowa Koniecpol 
Juliusza 
Słowackiego 54 42-230 

52 OPTI KOSZALIN SZCZECIŃSKA 32 75-200 

53 DORADO POLAND SP. Z o.o. Sp.k KOŚCIAN 
GOSTYŃSKA 98 
KURZA GÓRA -- 64-000 

54 ZACISZE S.A. KOŚCIERZYNA DWORCOWA 14 83-400 

55 B.P.H.U. KNAUBER KRYNICA KRASZEWSKIEGO 115 33-380 

56 TWÓJ DOM TOMASZ CHRZĄSTEK I SPÓŁKA S.C. KUTNO KILIŃSKIEGO 6 99-300 

57 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ORLEF LESKO PIŁSUDSKIEGO 52G 38-600 

58 MARUX  SP.Z O.O. SP.K. LESZNO KOCHANOWSKIEGO 23 64-100 

59 
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ART. 
PRZEMYSŁOWYMI MINI- MAX M.CISZEK, M.PEŁKA LEŻAJSK TARGOWA 6 37-300 

60 
TROPS PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE BOGUSŁAWA  
KIETLINSKA LĘBORK 

JEDNOŚCI 
ROBOTNICZEJ 17 84-300 

61 
ZINO SP.Z O.O  PROFESJONALNE CENTRUM MALARSKIE 
(Łomianki) ŁOMIANKI WARSZAWSKA 18 05-092 

62 FARMAL HURTOWNIA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH ŁOMŻA AL. LEGIONÓW 54B 18-400 

63 DUET SZCZUCHNIAK SP.J ŁUKÓW ZA OKRĘGIEM 10 21-400 

64 JOL-MET MIECZYSŁAW GRABOWSKI 
MAKÓW 
MAZOWIECKI ZREMBOWSKA 1 06-200 

65 EWIR SP Z O.O. MIELEC WOLNOŚCI 11 39-300 

66 SKLEP WIELOBRANŻOWY MARIA JASIUK 
MIĘDZYRZEC 
PODLASKI NASSUTA 9 21-560 

67 FARBLAND JOANNA PIETROWSKA JOLANTA PALASZ MIKOŁÓW BANDURSKIEGO 5 43-190 

68 P.P.H.U "GAROL" TADEUSZ KOPKA MŁAWA LELEWELA 17 06-500 

69 
EWA WĘGLEWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE "WĘGLEWSKI " MRĄGOWO KOLEJOWA 4A 11-700 

70 F.H. HORN 1 MSZANA DOLNA PIŁSUDSKIEGO 24 A 34-730 

71 NOBI MACIEJ KUTRZEBA MYŚLENICE NIEPODLEGŁOŚCI 63 32-400 

72 
HURTOWNIA CHEMICZNO-PRZEMYSŁOWA "MB" MARIA 
DANUTA BERNACKA 

NOWY DWÓR 
GDAŃSKI WARSZAWSKA 48 82-100 

73 P.B.H.U.KNAUBER NOWY SĄCZ NADBRZEŻNA 5 33-380 

74 HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DOMAT NYSA JEZIORNA 1 48-304 

75 
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA ROLNIK HURTOWNIA FARB I 
TAPET OLESNO TARGOWA 13 46-300 

76 CHEMIX OŁAWA OŁAWA 3 MAJA 20 B 55-200 

77 CHEOPS OSIEK GŁÓWNA 207 32-608 

78 
SAMSEL I SYN STANISŁAW SAMSEL MARIUSZ SAMSEL 
S.J. OSTROŁĘKA TARGOWA 8 07-410 

79 ARTCOLOR BARBARA GRABOWSKA 
OSTRÓW 
MAZOWIECKA SIKORSKIEGO 24B 07-300 

80 PHU MAJSTER ANNA STEC 
OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI WYSOCKA 63A 63-400 

81 ZALEW HIERONIM ZAKRĘT OSTRZESZÓW PIASTOWSKA 2 63-500 

82 FIRMAPRYWATNA TOMASZ MAJEWSKI OZORKÓW STARZYŃSKIEGO 10 95-035 

83 GALERIA WNĘTRZ SZYMON BIENIEK 
PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI KOSTROMSKA 39A 97-300 

84 
KRYSTIAN - SP. Z O.O. SPK PUNKT HANDLOWY 
GRZYBOWA 22 POLICE GRZBOWSKA 22 72-010 

85 F.H. GROCHOT MAGDALENA ROKITA PROSZOWICE 3 MAJA 94 32-100 

86 BIOCHEM IRENA MACHACZEK PRUDNIK SKOWROŃSKIEGO 13 48-200 
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87 SAFER J.SBECZKA SP.J RACIBÓRZ MARIAŃSKA 124 47-400 

88 TARMEX JAN TRAJDOS-KRASZEWSKIEGO RADOMSKO KRASZEWSKIEGO 5A 97-500 

89 
KAMIR ART & DESIGN STYLIZACJE I ARANŻACJE WNĘTRZ 
I ELEWACJI MIROSLAW GAWLIK RYBNIK MIKOŁOWSKA 40 44-200 

90 
FIRMA HANDLOWA SED-CHEM SP.J. KRZYSZTOF 
KRASUSKI, MONIKA KRASUSKA SIEDLCE ARMII KRAJOWEJ 20 08-110 

91 EURO DOM IRENEUSZ ŁUKASIUK SKŁAD PRZEMYSŁOWY SIEMIATYCZE 11 LISTOPADA 34A 17-300 

92 KOLANKO SP. Z O.O. SIERAKOWICE LEBORSKA 6 B 83-340 

93 KASZTELANKA MIELCZAREK WOJCIECH SIERPC PIASTOWSKA 19 09-200 

94 
PŁYTOMAX HANDEL ART.DETALICZNYMI KRYSTYNA 
JELIŃSKA SŁUPCA KOPERNIKA 11C 62-400 

95 F.H.U. POGORZELSCY SP.C. 
SOKOŁÓW 
PODLASKI WOLNOŚCI 8 08-300 

96 BARTEK FARBY LAKIERY SŁAWOMIR DARIUSZ BURAK SOKÓŁKA PRZEMYSŁOWA 32 16-100 

97 
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "ANETA" ANETA 
ŻYWICKA STARA KISZEWA KOŚCIERSKA 23 83-430 

98 KOLANKO - PRI SPÓŁKA Z O.O. 
STAROGARD 
GDAŃSKI ZIELONA 20 83-200 

99 HURTOWNIA FARB "KOLOR" PAWEŁ BANDZIAROWSKI STASZÓW TOWAROWA 26 28-200 

100 TROPS S. A. STAWKI 

AL. MARII 
DANIELEWICZ 
 ZIELIŃSKIEJ 29 87-700 

101 FH HIPER GLAZUR SP. Z O.O. SZCZECIN ŚWIERCZEWSKA 8 71-066 

102 FARBAR BARBARA I JERZY DUBIEL SZUBIN SIENKIEWICZA 9 89-200 

103 "MAJSTEREK" J. WAROCH I D. WAROCH SPÓŁKA JAWNA ŚWINOUJŚCIE MARYNARZY 3 72-600 

104 POLARIS SP.Z O.O. SKLEP FIRMOWY NR4 TARNOBRZEG MONIUSZKI 20 39-400 

105 F.H.U. ROMAR-BIS Sp.zo.o. TENCZYNEK SANKA 248 32-067 

106 GALERIA WNĘTRZ SP.Z O. O. 
TOMASZÓW 
MAZOWIECKI 

GENERAŁA 
HALLERA 2 97-200 

107 TROPS S. A. TORUŃ MAZOWIECKA 39/45 87-100 

108 
ZINO SP.Z O.O PROFESJONALNE CENTRUM MALARSKIE 
(Ursus) WARSZAWA SZAMOTY 5 02-495 

109 TROPS S. A. WĄBRZEŹNO MACIEJA RATAJA 46 87-200 

110 
M-DEKORATOR FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 
MAGDALENA SZTUKA WIELUŃ BARYCZ 6 98-300 

111 DOM HANDLOWY JEDYNKA ANDRZEJ MARZEJON WŁADYSŁAWOWO WŁADYSŁAWA IV -- 84-120 

112 ARTEKS SP. Z O.O. WŁOCŁAWEK AL. JANA PAWLA || 79 87-800 

113 CENTRUM FARB I LAKIERÓW "BRAWEX" 
WODZISŁAW 
ŚLĄSKI RYBNICKA 87A 44-313 

114 F.H. MAT-BUD WOJNICZ WARSZAWSKA 50 32-830 

115 TĘCZA S.C. GUZOWSKA G. LEWANDOWSK R. I WOLSZTYN GAJEWSKICH 2 64-200 

116 CERAMIK TWORKOWSKI I WSPÓLNICY SP.J 
WYSOKIE 
MAZOWIECKIE PRZEMYSŁOWA 2 18-200 

117 GOLCHEM ZAMBRÓW CIECIORKI 4A 18-300 

118 F.H. FARBACOL DARIUSZ ZBYRYT ZAMOŚĆ PEOWIAKÓW 7A 22-400 

119 ZINO SP. Z O.O (Ząbki) ZĄBKI WOLNOŚCI 3 05-091 

120 P.H.U.P FIRGANG SP.J ZIĘBICE GLIWICKA 10 57-220 

121 DOMINO BOGUSŁAW UDYCZ ZŁOCIENIEC WŁÓKIENNICZA 13 73-520 

122 P.H.U. MINIMAKS ŻUKOWO GDAŃSKA 67 83-330 

 


