REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
Hodowca Roku 2016

1.

Organizator i czas trwania loterii

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Hodowca Roku 2016",
zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284,
zwana dalej "Organizatorem".

1.2.

Loteria rozpoczyna się dnia 19 stycznia 2017 roku i trwa do dnia 6 marca 2017 roku. Okres
ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

1.3.

Loteria jest organizowana na obszarze Województwa Mazowieckiego i Województwa
Wielkopolskiego.

1.4.

Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016r., poz. 471).

2.

Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1.

Uczestnikiem Loterii ("Uczestnik") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która
dokona zakupu wejściówki na galę, która odbędzie się w Hotelu Pod Szyszkami Nowa Obra
75a, 63-720 Koźmin Wielkopolski w dniu 20 stycznia 2017 roku („Gala”).

2.2.

W Loterii nie mogą uczestniczyć osoby prawne, a także pracownicy i przedstawiciele
Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Loterii. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne
powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od
podstawy na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
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3.

Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1.

Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest nabycie w dniach od 19 stycznia 2017 roku do 20
stycznia 2017 roku do godziny 18:00 wejściówki na Galę w miejscu przeprowadzenia Gali –
Hotel Pod Szyszkami Nowa Obra 75a, 63-720 Koźmin Wielkopolski lub w siedzibie
Organizatora. Nabywając wejściówkę Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię,
nazwisko i adres miejsca zamieszkania.

3.2.

Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien:
3.2.1. w dniach od 19 stycznia 2017 roku do 20 stycznia 2017 roku do godziny 18:00
dokonać nabycia wejściówki na Galę, zgodnie z postanowieniami pkt. 3.1. powyżej;
3.2.2. w dniu 20 stycznia 2017 roku osobiście przyjść na Galę i potwierdzić swoją obecność
na Gali poprzez okazanie właściwym osobom wejściówki oraz dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
3.2.3. odebrać od osób potwierdzających obecność na Gali imienny kupon Loterii,
(„Kupon”);
3.2.4. wrzucić Kupon do szklanej urny („Urna”), w której gromadzone są wszystkie
Kupony. Urna znajduje się w centralnym miejscu sali na której przeprowadzana jest
Gala.

3.3.

Kupony do Urny można wrzucać wyłącznie w dniu 20 stycznia 2017 roku, najpóźniej do
godziny 18:30.

3.4.

W dniu 20 stycznia 2017 roku około godziny 19:00 spośród wszystkich Kuponów
znajdujących się w Urnie rozpoczyna się losowanie zwycięzców Loterii ("Losowanie").

3.5.

W trakcie Losowania losowanych jest łącznie 10 zwycięzców nagród w Loterii. Nagrody
losowane są w kolejności od nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.1. poniżej do nagrody, o
której mowa w pkt. 4.1.10 poniżej.

3.6.

Jeden Uczestnik może kupić wyłącznie jedną wejściówkę na Galę.

3.7.

W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony podrobione, przerobione,
zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie
uprawniają do otrzymania nagrody.

4.

Nagrody

4.1.
Nagrodami w Loterii są:
4.1.1. Kosiarka Bosch ARM 37, o wartości 594,00 zł.
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4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

Wiertarko-wkrętarka Makita DF457DWE, o wartości 576,00 zł.
Tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G SM-T561, o wartości 799,00 zł.
Odkurzacz PHILIPS FC6402/01 PowerPro Aqua 2w1, o wartości 899,00 zł.
Robot planetarny Bosch MUM56Z40, o wartości 969,00 zł.
Konsola Xbox One 1TB + 3 gry, o wartości 1.259,00 zł.
Smartfon Apple iPhone SE 64GB Gwiezdna Szarość, o wartości 2.323,47 zł wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 258,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 2.581,47 zł.
4.1.8. Telewizor 50'' Samsung UE50KU6072U, o wartości 2.670,00 zł. wraz z nagrodą pieniężną w
wysokości 297,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 2.967,00 zł.
4.1.9. Bon wakacyjny biura podróży TUI o wartości 5.000,00 zł wraz z nagrodą pieniężną w
wysokości 556,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 5.556,00 zł.
4.1.10. Samochód Toyota C-HR 1.8 Hybrid 122 KM E-CVT, o wartości 99.900,00 zł wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 11.100,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 111.000,00 zł.
4.2.

Wartość puli nagród w Loterii wynosi 127.200,47 złotych brutto.

5.

Odbiór nagrody

5.1.

Warunkiem otrzymania nagrody w Loterii, jest osobista obecność Uczestnika w trakcie
Losowania. Za zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba, której Kupon został
wylosowany. Imię i nazwisko wylosowanej osoby jest wyczytywane trzykrotnie. Zwycięzca
zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeżeli
wylosowana osoba nie zgłosi się do osoby prowadzącej losowanie w ciągu trzech minut od
ostatniego wyczytania lub dane osobowe umieszczone na Kuponie nie zgadzają się z
danymi zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość zwycięzcy, Losowanie
prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany zwycięzca spełni wszystkie
warunki określone w Regulaminie, przy czym losowanie jest prowadzone nie dłużej niż do
godziny 23:30 w dniu 20 stycznia 2017 roku.

5.2.

Nagrody, o których mowa w pkt. od 4.1.1. do 4.1.9. mogą zostać odebrane przez
zwycięzców bezpośrednio po Losowaniu, lecz nie później niż do dnia 6 lutego 2017 roku.
Nagroda, o której mowa w pkt. 4.1.10. powyżej jest wydawana od dnia 23 stycznia
2017 r. do dnia 6 lutego 2017 r. Warunkiem odbioru nagrody jest podpisanie protokołu
odbioru nagrody zawierającego m.in. oświadczenie potwierdzające, że zwycięzca może
być uczestnikiem Loterii. Nagrody nieodebrane bezpośrednio po Losowaniu oraz
nagroda, o której mowa w pkt. 4.1.10. jest do odebrania w zakładzie produkcyjnym
GOBARTO S.A. w Grąbkowie 73, 63-930 Jutrosin w godzinach od 09:00 do 15:00.
Wszystkie nagrody dostępne w Loterii są wydawane nie dłużej niż do dnia 6 lutego 2017
roku.
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5.3.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca nie może żądać
wymiany nagrody na inną nagrodę.

5.4.

Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012r.,
poz. 361), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagród, o których mowa
w pkt. 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9. oraz 4.1.10. powyżej, nagrody pieniężne są potrącane przez
Organizatora i przeznaczane na zapłatę podatku.

5.5.

Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają i pozostają własnością Organizatora.

6.

Komisja

6.1.

Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i
wydał regulamin jej działania.

6.2.

W skład komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra
Finansów.

6.3.

Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.

6.4.

Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7.

Postępowanie reklamacyjne

7.1.

Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 13 lutego 2017 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego
terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 20 lutego 2017 r. nie są rozpatrywane
pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce
zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego
na przesyłce zawierającej reklamację.

7.2.

Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i
nazwisko Uczestnika, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie
tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego
dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz
opis okoliczności uzasadniających reklamację.

7.3.

Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
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Fortuna PS Sp. z o.o.
ul. Astronomów 12
01-450 Warszawa
z dopiskiem reklamacja loterii – "Hodowca Roku 2016"
7.4.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej
komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.

Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora,
jednak nie później niż do dnia 6 marca 2017 r.

7.6.

Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.

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

8.

Postanowienia końcowe

8.1.

Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem:
www.fortunaps.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12. Na
pisemny wniosek Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin
Loterii drogą pocztową.

8.2.

Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

8.4.

Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach
hazardowych.

8.5.

Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd.
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