REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„20 LAT WAKACJE.PL”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „20 LAT
WAKACJE.PL” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego
13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236 oraz numer
statystyczny REGON 140487829 („Organizator”).
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.
U. 2018, poz. 165 z późn.zm.), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie
niniejszego regulaminu Loterii („Regulamin”).
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator - Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach
związanych z przeprowadzeniem Loterii, w tym w celu weryfikacji prawa do nagrody i wydaniem nagród, przez
czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego
obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane
laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym nastąpiło wydanie nagród, w celu
udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe
Uczestników są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego
na organizacji Loterii dla zgłaszających się Uczestników oraz rozpatrzeniu ewentualnych roszczeń. Dane osobowe
nie będą profilowane. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są: pracownicy i współpracownicy Organizatora,
a także inne podmioty, działające na zlecenie Organizatora przy pomocy których przeprowadzana jest Loteria
(podwykonawcy), m.in. dostawcy usług informatycznych/ telekomunikacyjnych, dział księgowo - finansowy.
Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie

którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy
z Organizatorem. Do danych osobowych Uczestników mogą mieć także dostęp organy państwowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii
przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia
Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia
skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email: iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
§6
Celem Loterii jest promocja portalu www.wakacje.pl z okazji 20-lecia jego powstania.
§7
Loteria rozpoczyna się dnia 1 maja 2019 roku i kończy w dniu 7 listopada 2019 roku, który jest dniem zakończenia
procedury reklamacyjnej.
UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
§8
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Loterią objęte są wszystkie wycieczki („Wycieczka”) dostępne za pośrednictwem portalu www.wakacje.pl,
sprzedawane zarówno poprzez portal jak i w biurach turystycznych mających podpisaną umowę ze spółką
Wakacje.pl S.A. (ul. Traugutta 115C, 80-226 Gdańsk). Lista Touroperatorów, których wycieczki są objęte
Loterią znajduje się na stronie Loterii: www.loteriawakacje.pl.
Sprzedaż Wycieczek uprawniających do udziału w Loterii prowadzona jest w terminie od dnia 1 maja 2019
roku do dnia 31 lipca 2019 roku.
Uczestnikiem Loterii może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni w terminie od dnia 1 maja
2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku poniższe warunki („Uczestnik”):
dokona jednorazowego zakupu Wycieczki o łącznej wartości minimum 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden
tysiąc złotych zero grzoszy) („Zakup promocyjny”),
opłaci zaliczkę lub pełną kwotę wynikającą z zawartej umowy,
dokona prawidłowego zgłoszenia na stronie www.loteriawakacje.pl, biorąc udział w losowaniu Nagród
Tygodniowych i Nagród Głównych.
Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały czas trwania Loterii następujące dokumenty: umowę
zawartą z biurem podróży, potwierdzenie dokonania wpłaty zaliczki wynikającej z zawartej umowy oraz
potwierdzającą rezerwację wycieczki wiadomość e-mail z numerem WAK.
Laureatami Nagród Tygodniowych i Nagród Głównych w Loterii nie mogą być pracownicy: Organizatora,
Wakacje.pl S.A., pracownicy i zarządcy biur podróży mających podpisaną umowę z Wakacje.pl S.A. oraz
członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku
przysposobienia. Przez pracowników należy rozumieć również osoby zatrudnione na podstawie umów
cywilnoprawnych, w tym prowadzących własną działalność gospodarczą.

NAGRODY
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W Loterii przewidziano 3 Nagrody Główne o łącznej wartości 66.666,00 zł brutto, każda w postaci
imiennego Vouchera o wartości 20.000,00 zł brutto na wycieczkę do zrealizowania w portalu wakacje.pl
wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 2.222,00 zł brutto, która przeznaczona zostanie na
zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii. Voucher jest ważny 2 lata od dnia jego wystawienia.
W Loterii przewidziano następujące Nagrody Tygodniowe o łącznej wartości: 33.180,00 zł brutto:
A. bon podarunkowy o wartości 1.000,00 zł brutto do wykorzystania na portalu www.wakacje.pl
ważny do końca 2020 roku – 20 nagród o łącznej wartości 20.000,00 zł,
B. walizka podróżna o wartości 300,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 6.000,00 zł,
C. dmuchany flaming o wartości 150,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 3.000,00 zł,
D. głośnik bezprzewodowy o wartości 120,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 2.400,00 zł,
E. mapa zdrapka VIP o wartości 89,00 zł brutto – 20 nagród o łącznej wartości 1.780,00 zł.
Łączna wartość wszystkich nagród wynosi 99.846,00 zł brutto.
Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Nagroda nie może być przeniesiona na osoby
trzecie wskazane przez Zwycięzcę. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta.
Jedno zgłoszenie w Loterii może wygrać 1 Nagrodę Tygodniową oraz 1 Nagrodę Główną.
LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH
§ 10
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Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w
terminie od godz. 12:00:00 dnia 01.05.2019 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2019 roku poprzez
prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.loteriawakacje.pl.
Prawidłowo wypełniony formularz zawiera:
A. adres e-mail Uczestnika,
B. numer telefonu GSM Uczestnika,
C. imię i nazwisko Uczestnika (tożsame z danymi znajdującymi się na umowie na Wycieczkę),
D. nr rezerwacji WAK,
E. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznania się z
treścią Regulaminu Loterii oraz akceptację jego postanowień,
F. zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj zgłoszenie”.
W jednym Zgłoszeniu można wpisać wyłącznie jeden nr rezerwacji WAK. W przypadku, gdy Uczestnik
wpisze w jednym Zgłoszeniu więcej niż jeden numer rezerwacji WAK, pod uwagę będzie brany numer
rezerwacji WAK wpisany jako pierwszy.
Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że aby dokonać kolejnego Zgłoszenia
w Loterii Uczestnik musi posiadać numer kolejnej rezerwacji WAK na Wycieczkę zakupionej przez niego
zgodnie z zasadami Regulaminu, o wartości nie mniejszej niż 1.000,00 zł brutto.
Jeden numer rezerwacji WAK może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz.
Numer rezerwacji WAK, który został już zgłoszony do Loterii nie może zostać ponownie zgłoszony do
Loterii przez tego samego lub innego Uczestnika. Po wpisaniu nieprawidłowego numeru WAK lub numeru
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WAK już wcześniej wykorzystanego Uczestnik otrzymuje informację „Numer jest nieprawidłowy” lub
„Numer został już wykorzystany”.
Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie rejestracji
Zgłoszeń. Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych
Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji.
Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie pkt 1 niniejszego paragrafu biorą udział w Loterii.
W Loterii przy przyznaniu prawa do nagrody będą brane pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia dokonane na
podstawie oryginalnych numerów rezerwacji WAK i dokonanych opłaceń co najmniej zaliczek za
Wycieczkę. Wszelkie próby podrabiania czy innego rodzaju przerabiania powyższych dokumentów
skutkują wykluczeniem Zgłoszeń, dokonanych na podstawie ww. nieoryginalnych numerów rezerwacji
lub nieprawdziwych dokumentów potwierdzających płatność, z Loterii i pozbawieniem prawa do nagrody
Uczestników, którzy dokonali takich Zgłoszeń. Podrobienie, przerobienie lub inne manipulacje
rezerwacją i dokonanie na ich podstawie Zgłoszenia do Loterii może skutkować zgłoszeniem przez
Organizatora usiłowania popełnienia oszustwa na jego szkodę.
W Loterii można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Loterii
w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie zgłoszeń do Loterii w imieniu osób fikcyjnych.
Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów
komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach Loterii
z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania
Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonanie Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do
odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z
Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. Niedopuszczalne jest stosowanie przez
Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo
wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go
jako laureata, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zostanie odebrane prawo do nagrody,
a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.
Losowania Nagród Tygodniowych odbywać się będą w biurze przy ul. Floriańskiej 6/13D, 03-707
Warszawa, w godzinach pracy biura, tj. 9:00-17:00. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się we
wszystkie piątki od 17.05.2019 r. do 02.08.2019 r., z zastrzeżeniem, że losowanie nagród, które przypada
na dzień 21.06.2019 lub inny dzień ustawowo wolny zostanie przeprowadzane w dniu roboczym
następującym po dniu planowanego terminu losowania, tj. m.in. dnia 24.06.2019 r. Losowania odbywać
się będą pod nadzorem komisji loterii, o której mowa w § 14 pkt 2 Regulaminu. Szczegółowy zakres
każdego losowania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Losowania odbędą się w sposób ręczny. Nagrody losowane będą w następujący sposób: do każdego
Zgłoszenia dopuszczonego do danego losowania, przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba
porządkowa. Liczby porządkowe (zwane dalej „Liczbami Porządkowymi”) będą równe liczbie Zgłoszeń
dopuszczonych do danego losowania. Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba
będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba
Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze
dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z
cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość
pierwszej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa
wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowania nagród
odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną
Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek, następnie
liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr
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tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje
wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana
kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego
losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba
Porządkowa wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z
trzeciej cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb
Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby
Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb
Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby
Porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do danego Losowania.
Na każdą nagrodę zostanie wylosowany jeden Zwycięzca oraz jeden Zwycięzca rezerwowy.
Szczegółowy zakres Zgłoszeń biorących udział w danym losowaniu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ
§ 11
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Wszyscy uprawnieni Uczestnicy, którzy dokonają prawidłowego Zgłoszenia w Loterii w danym okresie,
wskazanym w ust. 2, biorą udział w losowaniu Nagród Głównych w Loterii.
Losowania Nagród Głównych odbędą się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D, 03-707
Warszawa w godzinach pracy biura, tj. 9:00-17:00, w dniach:
A. 07.06.2019 roku spośród Zgłoszeń dokonanych w terminie od godz. 12:00:00 dnia 01.05.2019r.
do godz. 23:59:59 dnia 06.06.2019 roku,
B. 05.07.2019 roku spośród Zgłoszeń dokonanych w terminie od godz. 12:00:00 dnia 01.05.2019r.
do godz. 23:59:59 dnia 04.07.2019 roku,
C. 02.08.2019 roku spośród Zgłoszeń dokonanych w terminie od godz. 12:00:00 dnia 01.05.2019r.
do godz. 23:59:59 dnia 31.07.2019 roku.
Losowanie odbędzie się pod nadzorem komisji loterii, o której mowa w § 14 pkt 2 Regulaminu.
Losowania Nagród Głównych odbywają się według procedury opisanej w § 10 pkt 12 Regulaminu.
Podczas losowania zostaną wylosowane trzy Zgłoszenia: jedno Zgłoszenie zwycięskie oraz jedno
Zgłoszenie rezerwowe pierwsze oraz jedno Zgłoszenie rezerwowe drugie. W pierwszej kolejności
zostanie wylosowany zwycięskie Zgłoszenie, a następnie Zgłoszenie rezerwowe pierwsze, a jako ostatnie
Zgłoszenie rezerwowe drugie.
Losy wytypowane w losowaniach Nagród Tygodniowych biorą udział w losowaniu Nagród Głównych w
stosownym okresie zgłoszenia wskazanym w ust. 2.
WERYFIKACJA ZWYCIĘZCÓW
§ 12

1.

O prawie do nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej
w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia:
✓ Losowania, o którym mowa w par. 10 – w przypadku Nagród Tygodniowych,
✓ Losowania, o którym mowa w par. 11 – w przypadku Nagród Głównych.
Organizator może ponadto skontaktować się telefonicznie, na numer podany w Zgłoszeniu, z
Uczestnikami, których Zgłoszenia zostały wylosowane jako Zwycięskie do Nagrody Głównej i/lub
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Nagrody Tygodniowej, celem poinformowania Uczestnika o wyniku losowania oraz wysłanej wiadomości
e-mail. Wiadomość e-mail zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie oraz trybie jej wydania a
także link do formularza zwycięzcy („Formularz”). Wiadomość e-mail zostanie wysłana przez
Organizatora na adres mailowy, który Uczestnik podał w zwycięskim Zgłoszeniu. Za dni robocze uważa
się na potrzeby Loterii dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zwycięzca jest zobowiązany w przeciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości email z informacją o nagrodzie spełnić łącznie poniższe warunki:
✓ prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu) oraz
✓ dołączyć do Formularza zdjęcie/skan potwierdzenia zapłaty zaliczki lub pełnej ceny za wakacje,
na którym widoczny jest zwycięski numer WAK oraz
kliknąć ikonkę „Wyślij”.
Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do
Formularza. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w wymaganym terminie, link do
Formularza traci ważność.
Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane:
A. W przypadku Formularza do Nagrody Głównej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer
dokumentu tożsamości, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, Uczestnik jest
zobowiązany podać obywatelstwo oraz datę urodzenia),
B. W przypadku Formularza do Nagrody Tygodniowej: imię, nazwisko, adres do wysyłki nagrody.
Osoba, która dokonała Zgłoszenia rezerwowego pierwszego do danej Nagrody zostanie powiadomiona
maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych następujących po:
A. ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik powinien prawidłowo
wypełnić Formularz, lub
B. dniu, w którym okaże się, że nie został spełniony jakikolwiek warunek regulaminu przez wcześniej
wylosowanego Uczestnika.
Procedura weryfikacji Zwycięzców rezerwowych do Nagrody Głównej odbywać się będzie zgodnie z
trybem wskazanym w pkt 1 - 4 niniejszego paragrafu. Procedura weryfikacji trwać będzie do czasu
przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy Zwycięzców rezerwowych, jednak nie później niż do
dnia 09.09.2019 roku.
Nagrody nierozdysponowane w powyższy sposób pozostają do dyspozycji Organizatora.
ODBIÓR NAGRÓD
§ 13

1.
2.

3.

4.

Nagrody Tygodniowe i Główne zostaną wysłane na adresy Laureatów przesyłką pocztową lub kurierem
najpóźniej do dnia 23 września 2019 roku.
Wyniki poszczególnych losowań w postaci wylosowanych numerów WAK zostaną udostępnione na
stronie www.loteriawakacje.pl w przeciągu 3 dni roboczych od daty danego losowania i będą widoczne
najpóźniej do dnia 09.09.2019 roku.
Wyniki Loterii w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania Zwycięzców
Nagród Tygodniowych i Głównych zostaną ogłoszone na stronie www.loteriawakacje.pl najpóźniej od
dnia 09.09.2019 roku, nie krócej niż do końca trwania Loterii.
Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2032).

NADZÓR NAD LOTERIĄ
§ 14
1.
2.

3.

Organizator zapewnia Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Loterii:
regulamin dostępny jest na stronie www.loteriawakacje.pl oraz w siedzibie Organizatora.
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii promocyjnej.
Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub
zaświadczenia o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 14 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm.). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa
powołana przez Organizatora Komisja Loterii („Komisja”), działająca na podstawie regulaminu Komisji
wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad
Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii.
Po zakończeniu Loterii Komisja sporządzi protokół z przebiegu Loterii zawierający w szczególności opis
sposobu wyłonienia laureatów oraz wyniki Loterii.

REKLAMACJE
§ 15
1.

2.

3.

4.
5.

Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 07.10.2019 roku. Reklamacje rozpatruje Komisja.
Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem poleconym, kurierem lub
dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska
6/13D, 03-707 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości email) na adres: reklamacja@grzegrzolka.pl.
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków
komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za
pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki. W przypadku
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji drogą elektroniczną decyduje data wpływu na serwer
Organizatora.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później
niż do dnia 07.11.2019 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji).
Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
roszczeń w sądzie powszechnym, które to prawo nie jest w żaden sposób związane ani ograniczone ani też
nie musi być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1.
2.
3.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii.
Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.

ZAŁĄCZNIK NR 1

LP.

DATA
LOSOWANIA

ZAKRES ZGŁOSZEŃ
DO LOSOWANIA

NAGRODY
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 2 nagrody

1

17.05.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
16.05.2019 r.

walizka podróżna - 1 nagroda
dmuchany flaming - 1 nagroda
głośnik bezprzewodowy - 2 nagrody
mapa zdrapka VIP - 2 nagrody
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 2 nagrody

2

24.05.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
23.05.2019 r.

walizka podróżna - 2 nagrody
dmuchany flaming - 2 nagrody
głośnik bezprzewodowy - 1 nagroda
mapa zdrapka VIP - 1 nagroda
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 2 nagrody

3

31.05.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
30.05.2019 r.

walizka podróżna - 2 nagrody
dmuchany flaming - 1 nagroda
głośnik bezprzewodowy - 1 nagroda
mapa zdrapka VIP - 2 nagrody
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 1 nagroda

4

07.06.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
06.06.2019 r.

walizka podróżna - 2 nagrody
dmuchany flaming - 2 nagrody
głośnik bezprzewodowy - 2 nagrody
mapa zdrapka VIP - 1 nagroda

5

14.06.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
13.06.2019 r.

bon podarunkowy 1.000,00 zł - 2 nagrody
walizka podróżna - 1 nagroda
dmuchany flaming - 1 nagroda

głośnik bezprzewodowy - 2 nagrody
mapa zdrapka VIP - 2 nagrody
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 2 nagrody

6

24.06.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 20.06.2019 r.
do 23:59:59 dnia
26.05.2019 r.

walizka podróżna - 1 nagroda
dmuchany flaming - 2 nagrody
głośnik bezprzewodowy - 2 nagrody
mapa zdrapka VIP - 1 nagroda
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 1 nagroda

7

28.06.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
27.06.2019 r.

walizka podróżna - 2 nagrody
dmuchany flaming - 3 nagrody
głośnik bezprzewodowy - 2 nagrody
mapa zdrapka VIP - 2 nagrody
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 1 nagroda

8

05.07.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
04.07.2019 r.

walizka podróżna - 2 nagrody
dmuchany flaming - 2 nagrody
głośnik bezprzewodowy - 2 nagrody
mapa zdrapka VIP - 1 nagroda
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 2 nagrody

9

12.07.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
11.07.2019 r.

walizka podróżna - 1 nagroda
dmuchany flaming - 1 nagroda
głośnik bezprzewodowy - 2 nagrody
mapa zdrapka VIP - 2 nagrody
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 2 nagrody

10

19.07.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
18.07.2019 r.

walizka podróżna - 2 nagrody
dmuchany flaming - 2 nagrody
głośnik bezprzewodowy - 1 nagroda
mapa zdrapka VIP - 3 nagrody

bon podarunkowy 1.000,00 zł - 2 nagrody

11

26.07.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
25.07.2019 r.

walizka podróżna - 2 nagrody
dmuchany flaming - 1 nagroda
głośnik bezprzewodowy - 1 nagroda
mapa zdrapka VIP - 2 nagrody
bon podarunkowy 1.000,00 zł - 1 nagroda

12

02.08.2019 r.

od godz. 12:00:00
dnia 01.05.2019 r.
do 23:59:59 dnia
31.07.2019 r.

walizka podróżna - 2 nagrody
dmuchany flaming - 2 nagrody
głośnik bezprzewodowy - 2 nagrody
mapa zdrapka VIP - 1 nagroda

