
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE 
„INDEKS TEATRALNY” 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „INDEKS TEATRALNY” („Loteria”). 

§2 
Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń 
(„Organizator”). 

 §3 
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby 
Celnej w Toruniu. 

§4 
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.   

 §5  
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).  

§6 
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 09.10.2012 roku do 07.10.2013 roku, który 
jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.   

§7 
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu na stronach internetowych 
www.teatr.pl, www.bagatela.pl oraz w Biurze Rezerwacji Biletów, w siedzibie 
Organizatora, w Teatrze "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ul. Karmelicka 6, 
31-128 Kraków w terminie trwania Loterii.  

II. Warunki uczestnictwa w Loterii  

§8 
1. W Loterii mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie 

Polski, („Uczestnik”).  
2. Aby przystąpić do Loterii należy w dowolnym czasie w terminie od dnia 

09.10.2012 roku do dnia 30.06.2013 roku spełnić łącznie poniższe warunki: 
a. Nabyć indeks wykonany w formie papierowej książeczki będący 

wydawnictwem zawierającym wykaz spektakli, spośród których należy 
wybrać siedem ze Sceny na ul. Sarego 7 oraz trzy z Dużej Sceny przy 
ul. Karmelickiej. Indeks musi być ważny i uzupełniony danymi 
osobowymi („INDEKS TEATRALNY”), 
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b. Zarezerwować w Biurze Rezerwacji Biletów lub kupić online na 
stronie: www.bagatela.pl pełnowartościowy bilet wg ustalonego przez 
Teatr cennika (wykluczone są bilety zakupione w cenach 
promocyjnych, wygrane w konkursach lub zaproszenia, natomiast 
dopuszczone są bilety w cenach ulgowych przysługujące uczniom, 
studentom, emerytom i rencistom na podstawie stosownych 
legitymacji) na wybrany z  Indeksu spektakl,  

c. Dokonać płatności za bilet,  
d. Odebrać bilet w kasie Teatru w Krakowie: ul. Karmelicka 6, lub Sarego 

7 lub wydrukować ze strony internetowej bilet zakupiony online, 

e. Udokumentować udział w nie mniej niż 10 wymienionych w INDEKSIE 
TEATRALNYM spektaklach (w tym w 7 na Scenie na Sarego 7 i 3 na 
Dużej Scenie przy Karmelickiej 6) przez zaparafowanie wbitej 
pieczątki przez osobę upoważnioną, tj. przez delegowanego przez 
Teatr pracownika Obsługi Widowni (firmy Antrakt) w momencie 
kontroli biletów podczas wejścia do foyer Teatru,. 

f. Zachować nabyty bilet oraz dostarczyć go wraz z INDEKSEM, w miejscu 
w INDEKSIE na to przeznaczonym (zakładka na ostatniej stronie)  w 
sposób określony w pkt. 4 niniejszego paragrafu,  

g. Dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii w sposób 
określony w pkt 4 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż 
zgłoszenia można dokonać do dnia 15.07.2013 roku. 

3. Indeksy będzie można kupić w kasach teatru oraz siedzibie Organizatora. W 
INDEKSIE należy zbierać potwierdzenia uczestnictwa w wymienionych 
wydarzeniach. Pieczątki będą przystawiane po wejściu do foyer teatru przed 
wybranym spektaklem. Pierwsza strona indeksu zawiera miejsce na dane 
osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zameldowania, numer telefonu. 
INDEKS TEATRALNY zawiera opis 27 wyznaczonych przez Teatr spektakli wraz ze 
wskazaniem miejsca na przybicie pieczątki i uzyskanie podpisu pracownika firmy 
ANTRAKT.  

4. Dokonanie zgłoszenia udziału w Loterii polega na dostarczeniu w terminie od 
dnia 09.10.2012 roku do dnia 15.07.2013 roku przesyłką pocztową lub kurierską 
na adres Organizatora tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 
Toruń lub osobiście w biurze rezerwacji biletów Teatru "Bagatela" przy ul. 
Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, w godzinach pracy Biura prawidłowo 
wypełnionego INDEKSU TEATRALNEGO. Prawidłowo wypełniony INDEKS 
TEATRALNY zwiera czytelnie wypisane dane osobowe Uczestnika oraz 
udokumentowany udział w minimum 10 spektaklach.  O zachowaniu terminu 
do dostarczenia formularza decyduje:  

a. w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej - data nadania (tj. do 
dnia 15.07.2013 roku), z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane 
przesyłki z datą nadania zgodną z powyższym terminem, które 
wpłynęły na adres Organizatora nie później niż do dnia 22.07.2013 
roku, 

b. w przypadku osobistego dostarczenia – data dostarczenia do dnia 
15.07.2013 roku.  



5. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz Teatru 
Bagatela oraz ich rodziny o pokrewienstwie pierwszego stopnia (małżonkowie, 
rodzeństwo, rodzice i dzieci).   

III. Nagrody  

§9 
1.Nagrodą główną w Loterii jest samochód osobowy Peugeot 208 Hatchback 5 

drzwiowy 1.0 VTI 68 KM rocznik 2012 – o wartości 42.900 zł brutto. 
2.Nagrodą dodatkową w Loterii jest jesienny kurs języka angielskiego w szkole 

językowej British Council w Krakowie. – o wartości 1.500 zł brutto. 
3.Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 44.400,00 zł brutto (słownie: 

czterdzieści cztery tysiące czterysta złotych brutto). 

IV. Losowanie 

§10 
1. W Loterii przewidziano 1 losowanie nagrody głównej, 1 losowanie nagrody 

dodatkowej oraz osób rezerwowych w terminie 26.07.2013 roku. 
2. Nagrody będą losowane ręcznie spośród wszystkich INDEKSÓW TEATRALNYCH, 

które zostały dostarczone   zgodnie z trybem par 8 pkt 4 Regulaminu. 
3. W losowaniu biorą udział wszystkie losy Uczestników, którzy spełnią warunki 

określone w § 8 pkt 2 Regulaminu. 
4. Losowanie odbędzie się w Teatrze "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ul. 

Karmelicka 6, 31-128 Kraków. 
5. W trakcie losowania  nagrody głównej zostanie wylosowany jeden Zwycięzca, 

który zostanie wpisany na Listę Zwycięzców oraz 20 osób rezerwowych, które 
zostaną wpisane na Listę Rezerwową. Następnie zostanie wylosowany jeden 
zwycięzca do nagrody dodatkowej, który zostanie wpisany na Listę Zwycięzców 
oraz 20 osób rezerwowych, które zostaną wpisane na Listę Rezerwową. 

6. Wylosowane osoby zostaną powiadomione o warunkach przyznania nagrody w 
sposób określony w § 11 Regulaminu. 

§11 

1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nagrodzie i trybie jej odbioru 
bezpośrednio po zakończeniu losowania pod numer telefonu znajdujący się w 
Indeksie.  

2. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, 
którego zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii. Przez nieudaną 
próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez 
co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości 
połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, 
wyłączony aparat telefoniczny). Każda próba połączenia z Uczestnikiem 
wykonana zostanie w odstępie do 5 minut. 



3. Osoby, które odbiorą połączenie telefoniczne zostaną poproszone o 
potwierdzenie uczestnictwa w Loterii oraz o potwierdzenie swoich danych 
osobowych, tj. imię, nazwisko, adres zameldowania wraz z ulicą i numerem 
domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością, daty urodzenia, które 
muszą zgadzać się z danymi zawartymi w INDEKSIE TEATRALNYM  

4. W przypadku, gdy wpisane informacje na pierwszej stronie INDEKSU 
TEATRALNEGO są niezgodne z danymi podanymi przez Laureata lub zaistnieją 
okoliczności określone w pkt 2 niniejszego paragrafu wówczas traci ona prawo 
do nagrody, które przechodzi na pierwszą osobę rezerwową z listy Rezerwowej.  

5. Pierwsza osoba z Listy Rezerwowej zostanie powiadomiona telefonicznie 
zgodnie z trybem pkt 1 niniejszego paragrafu bezpośrednio po zakończeniu 
weryfikacji poprzedniej osoby:  

a. podczas której okaże się, że poprzednio weryfikowana osoba 
podaje niezgodne informacje z tymi umieszczonych na pierwszej 
stronie  Indeksu lub 

b. podczas której nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia 
z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem,  

6. Wylosowane osoby rezerwowe będą weryfikowane według kolejności ich 
wylosowania. Weryfikacja kolejnych osób rezerwowych będzie przebiegała z 
procedurą określoną w pkt 2-6 niniejszego paragrafu do czasu przyznania prawa 
do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych osób z Listy rezerwowej. 

7. Wszystkie połączenia do osób, które zostały wylosowane zostaną wykonane na 
koszt Organizatora. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu 
26.07.2013 roku.  

§12 

1. Wyniki losowania w postaci: imienia i nazwiska zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej: www.teatr.pl, www.bagatela.pl 

2. Nagrody zostaną wydane w Teatrze "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ul. 
Karmelicka 6, 31-128 Kraków najpóźniej do dnia 31.08.2013 roku.  

3. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 
właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego lub 
pieniężnego. Nagroda główna posiada gwarancję producenta.   

4. Nagrody w loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego.  

IV. Postępowanie reklamacyjne 

§13 

1.   Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania loterii, najpóźniej do dnia 
07.09.2013 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje 
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data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki 
zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem.   

2.   Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej przesyłką 
pocztową na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA INDEKS 
TEATRALNY”. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier 
hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna 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. 

3.   Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak 
nie później niż do dnia 07.10.2013 roku (włączając w to zawiadomienie 
uczestnika o wyniku reklamacji). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego 
uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w 
dowolnym sądzie powszechnym.  

§14 
Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy 
roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na 
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.   

§15 

1. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad 
urządzaniem Loterii. Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe 
wydane przez Ministra Finansów. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu 
Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja („Komisja”), 
działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. 
Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad 
Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad 
urządzaniem Loterii. Członkowie Komisji nie są zobowiązani do posiadania 
świadectw zawodowych. 

2. Osoby wykonujące czynności opisane w regulaminie, a w szczególności osoby 
wydające nagrody, przyjmujące zgłoszenia nie są zobowiązane do posiadania 
świadectw zawodowych. 

3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają 
charakter informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

V. Postanowienia końcowe 
  

§16 



Uczestnicy Loterii są zobowiązani zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać 
jego postanowień. Oddanie wypełnionego INDEKSU TEATRALNEGO jest 
równoznaczne z akceptacją warunków Loterii i jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na udostępnienie danych osobowych związanego z ogłoszeniem zwycięzców 
Loterii.  

§17 
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny. 

§18 
Dane osobowe uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 
101, poz. 926 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia niniejszej Loterii. 
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej loterii 
promocyjnej jest  Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ul. Karmelicka 6, 
31-128 Kraków. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak 
również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia Loterii oraz wydania 
nagród. 


