
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

“AUTO NA ŚWIĘTO ŚWINI”

1. Nazwa loterii promocyjnej

Loteria promocyjna zwana dalej loterią będzie prowadzona pod nazwą: “Auto na Święto 

Świni”. 

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną

Organizatorem loterii promocyjnej “Auto na Święto Świni” jest Gminny Ośrodek Kultury w 

Siedlcu, 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 19 (zwany dalej Organizatorem ).

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie 

Loteria promocyjna organizowana jest na podstawie zezwolenia  Dyrektora Izby 

Skarbowej w Poznaniu.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 

i zakładach wzajemnych (tekst jednolity DZ. U. z 2004 r. nr 4 pozycja 27 ze zmianami) 

oraz na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy, tj.: 

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia 

dyrektorów izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i 

zakładów wzajemnych ( DZ. U. nr  152, poz. 1486 );

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 

urządzania gier i zakładów wzajemnych ( Dz. U. nr 102 pozycja 946 ); 

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania 

niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych ( Dz. U. nr 102 pozycja 

948 ze zmianami )

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2006 roku zmieniające rozporządzenie 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych 

( Dz. U. nr 216 pozycja 1801 ).

5. Zasięg loterii promocyjnej

Loteria promocyjna organizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego 

w powiecie wolsztyńskim.

6. Czas trwania loterii promocyjnej 

Czas trwania loterii promocyjnej obejmuje okres od 11 sierpnia 2008 roku do dnia 12 

października 2008 roku z uwzględnieniem okresu reklamacyjnego. 
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7. Produkt objęty loterią promocyjną

Loterią objęta jest sprzedaż  pocztówek promujących gminę Siedlec w dniach od 11 do 

24 sierpnia 2008 roku.

Wartość puli nagród wyniesie 23 000 złotych ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych )

8. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży pocztówek

Sprzedaż pocztówek promujących gminę Siedlec odbędzie się:

a) w siedzibie organizatora w biurze Gminnego Ośrodka Kultury mieszczącym się na 

I piętrze w pokoju Dyrektora w dniach od 11 do 22 sierpnia 2008 roku (codziennie 

z wyjątkiem 15 sierpnia 2008 roku – Święto) w godzinach od 10.00 do 18.00.

b) przed Urzędem Gminy przy ekspozycji nagrody głównej, tj. samochodu 

osobowego FIAT 600 w dniach od 11 do 22 sierpnia 2008 roku (codziennie z 

wyjątkiem 15 sierpnia 2008 roku – Święto) w godzinach od 10.00 do 18.00.

c) na Rynku w Wolsztynie w dniach od 11 do 22 sierpnia 2008 roku (codziennie z 

wyjątkiem 15 sierpnia 2008 roku – Święto) w godzinach od 10.00 do 18.00.

d) w czasie trwania Święta Świni, tj:

            w dniu 23 sierpnia 2008 roku w godz. 10.00 do 20.00 

            w dniu 24 sierpnia 2008 roku w godz. 10.00 do 18.30

w 4 (czterech) punktach oznaczonych napisem <LOTERIA PROMOCYJNA „AUTO NA 

ŚWIĘTO ŚWINI”> zlokalizowanych na terenie stadionu sportowego w Siedlcu, położonego 

przy ulicy Leśnej. 

9. Uczestnicy loterii promocyjnej

W loterii promocyjnej może brać udział osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, z wyjątkiem:

- członków Organizatora oraz członków ich najbliższej rodziny, 

- członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru oraz członków ich najbliższej 

  rodziny; 

przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz 

rodzeństwo.

10.  Zasady organizacji loterii promocyjnej

10.1. Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu loterii w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych 

w nim zasad, jak również potwierdzenie, że spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają ją do udziału w loterii. 

10.2. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu nagród w loterii promocyjnej jest:

10.2.1. zakup pocztówki promującej gminę Siedlec za kwotę 10 zł za sztukę 

w miejscach, o których mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, który to zakup 

będzie uprawniał do otrzymania bezpłatnie kuponu loteryjnego dołączonego do 

pocztówki, zawierający unikatowy numer umożliwiający jego identyfikację. 
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10.2.2. prawidłowe wypełnienie kuponu loteryjnego obejmującego dane osobowe 

Uczestnika loterii tj. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer 

domu, numer mieszkania, miejscowość, telefon kontaktowy). Dodatkowo uczestnik 

może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002, nr 101, 

pozycja 926 ze zmianami ). Nie wyrażenie zgody nie eliminuje z uczestnictwa w 

losowaniu nagród; 

10.2.3. wrzucenie wypełnionego kuponu loteryjnego do zabezpieczonych 

i oznakowanych urn stojących  przy punktach sprzedaży pocztówek wskazanych w 

punkcie 8a, 8b, 8c w czasie otwarcia tych punktów oraz urn wskazanych w punkcie 

8d Regulaminu najpóźniej do godziny 18.30  w  dniu 24 sierpnia 2008 roku.

10.3. Każdy z uczestników loterii promocyjnej ma prawo do nabycia nieograniczonej 

liczby pocztówek promujących gminę Siedlec spośród 5000 sztuk przygotowanych 

przez Organizatora i tym samym do otrzymania do każdej z nich jednego kuponu 

loteryjnego.

11.  Nagrody loterii

11.1. Nagrodą główną jest samochód marki FIAT 600 o wartości 20 000 zł brutto.

11.2. Nagrodami dodatkowymi są rowery w ilości 8 sztuk:

- 4 sztuki rowerów górskich po 399 złotych brutto każdy 

- 4 sztuki rowerów turystycznych po 351 złotych brutto każdy

11.3 Wartość puli nagród wyniesie 23 000 złotych ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące 

złotych ).

11.4 Fundatorem nagród jest Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu, 64-212 Siedlec, 

 ul. Zbąszyńska 19.

12.  Nagrody loterii

12.1. Losowanie nagród odbędzie się dnia 24 sierpnia 2008 roku o godzinie 19.00 na 

Scenie Głównej usytuowanej na stadionie sportowym w Siedlcu przy ul. Leśnej. 

Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów wrzuconych do 4 urn (w tym 1 

urna z siedziby Organizatora, 1 urna sprzed Urzędu Gminy Siedlec, 1 urna z Rynku w 

Wolsztynie oraz 1 urna z terenu stadionu sportowego). Kupony loteryjne z 

poszczególnych urn na Scenie zostaną wsypane do wspólnego pojemnika i 

wymieszane.

12.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby 

wchodzące w skład Wewnętrznej Komisji Nadzoru powołanej przez Organizatora, 

której przewodniczyć będzie osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe 

wydane przez Ministra Finansów.

12.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych 

tj. 8 rowerów turystycznych, a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej, tj. 

samochodu osobowego marki FIAT 600.
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12.4. W przypadku wylosowania kuponu loteryjnego wypełnionego w sposób 

nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, bądź skserowanego lub powielonego 

inną techniką,  Wewnętrzna Komisja Nadzoru stwierdzi nieważność takiego kuponu i 

losowanie zostanie powtórzone.

12.5. Numer unikatowy identyfikujący kupon zwycięzcy ogłoszony będzie ze Sceny 

niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności kuponu - 

trzykrotnie. Posiadacz takiego kuponu winien zgłosić się na Scenę do końca trwania 

losowania Loterii.  

12.6. W przypadku, gdy Zwycięzca nie zgłosi się na Scenę, po czasie określonym w 

punkcie 12.5., Organizator do dnia 29 sierpnia do godziny 15.00 podejmie 

pięciokrotną próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z wylosowaną osobą ( na 

numer telefonu wskazany na kuponie loteryjnym ) w celu powiadomienia o wygranej. 

Jeśli Organizator pomimo podjętych pięciokrotnych prób nie nawiąże kontaktu 

telefonicznego nagroda pozostanie jego własnością.

12.7. Numery zwycięskich kuponów loteryjnych ogłoszone będą także na stronie 

internetowej www.siedlec.pl 

13.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

13.1. Wszystkie nagrody zostaną wydane zwycięzcom, którzy zgłoszą się na Scenę w 

dniu losowania do godziny 19.30 lub do siedziby Organizatora, tj. 64-212 Siedlec, ul. 

Zbąszyńska 19, w dniach od 25 do 29 sierpnia 2008 roku w godzinach od 9.00 do 

15.00. W przypadku odbioru nagrody dodatkowej zwycięzca winien spełnić warunki 

zawarte w punkcie  13.2. podpunkty a,b,c, natomiast w przypadku odbioru nagrody 

głównej Zwycięzca winien spełnić wszystkie warunki zawarte w punkcie 13.2. 

Regulaminu. 

13.2. Warunkiem wydania nagrody jest:

a)   przedłożenie dowodu osobistego

b) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w pkt 9 Regulaminu

c) pokwitowanie odbioru nagrody

d) w przypadku odbioru nagrody głównej  - dokonanie wpłaty przez Zwycięzcę, 10% 

wartości nagrody tytułem zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy od osób 

fizycznych zgodnie z art. 41 ust.7 pkt 1 i art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 

176 ze zmianami ) na następujący rachunek bankowy Organizatora :

Bank Spółdzielczy w Siedlcu, 

nr 64 9660 0007 0016 4470 0200 0001, 

i przedłożenie dowodu wpłaty.   

13.3. W przypadku niemożności wydania (odbioru) nagrody w powyższym trybie 

Zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością 

Organizatora.
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14.  Sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia loterii promocyjnej

14.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła 

Wewnętrzną Komisję Nadzoru, której zasady funkcjonowania określać będzie 

regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba 

nadzorująca urządzenie loterii, posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez 

Ministra Finansów. 

14.2. Wewnętrzna Komisja Nadzoru sporządza z przebiegu losowania protokół, który 

będzie zawierał wyniki losowania loterii promocyjnej.

15.  Tryb składania i rozpatrywania reklamacji. 

15.1. Uczestnicy loterii promocyjnej mają prawo w trakcie trwania loterii oraz po jej 

zakończeniu, najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2008 roku do składania reklamacji przy 

czym dla zachowania tego terminu przyjmuje się datę stempla pocztowego. 

15.2. Wewnętrzna Komisja Nadzoru rozpatrzy reklamacje w terminie 7 dni od daty 

doręczenia reklamacji organizatorowi.

15.3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na 

adres Organizatora 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 19 z dopiskiem REKLAMACJA.

15.4. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie przesłane listem poleconym, w 

terminie najpóźniej do dnia 12 września 2008 roku na adres podany w reklamacji. 

15.5. Decyzja komisji rozstrzygającej reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie.

15.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo 

do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na 

siedzibę organizatora.

16.  Terminy przedawnienia roszczeń

16.1. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z 

upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

16.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację

17.  Postanowienia końcowe

17.1. Regulamin loterii promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora, w 

punktach sprzedaży pocztówek o których mowa w punkcie 8 Regulaminu oraz na 

stronie internetowej: www.siedlec.pl 

17.2. Dane Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora 

uwzględniając punkt 10.1.2 wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – 
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zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 

z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami)

17.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych 

przez Uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający 

gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

17.4. Organizator ma prawo do opublikowania imienia i nazwiska oraz wizerunku 

Zwycięzców loterii w mediach lokalnych, branżowych oraz ogólnopolskich.

17.5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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