
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„Loteria Targowa” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria 
promocyjna pod nazwą „Loteria Targowa” („Loteria”). 

§ 2 

Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń wpisana do 
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220259, Sąd   Rejonowy w Toruniu VII 
Wydział Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego, posiadająca numer NIP: 1132517031, Regon 
015838591 („Organizator”). 

§ 3 

Loteria ma charakter ogólnopolski. Loteria urządzana jest:  
a. na terenie miasta Poznań podczas targów, które będą odbywać się na terenie hal wystawo-

wych Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14, 60-101 Poznań, 
b. na terenie miasta Kielce podczas targów, które będą odbywać się na terenie hal wystawowy-

ch TARGI KIELCE przy ul. Zakładowej 1, 25-672 Kielce.  

§ 4 

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 471). Loteria jest urządzana 
na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Toruniu. Celem Loterii jest pro-
mocja i wzrost sprzedaży produktów z asortymentu firmy PPG Deco Polska Sp. z o.o.  

§ 5 

Dane osobowe Uczestników Loterii będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu 
przeprowadzenia Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest 
Organizator Loterii. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również 
żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne 
dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. 

§ 6 

Całkowita wartość puli nagród wynosi 72.590,00 zł brutto. Rodzaj, ilość oraz wartość 
poszczególnych nagród zostały określone w treści par 10 Regulaminu. 

§ 7 

Loteria rozpoczyna się dnia 24.01.2017 roku i ostatecznie kończy się w dniu 10.05.2017 roku, który 
jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.  

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG 



§ 8 

1.  Targi odbywać się będą: 
a.     na terenie hal wystawowych Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 

14, 60-101 Poznań w dniach od 24.01.2017 roku do 25.01.2017 roku, 
b.    na terenie hal wystawowych TARGI KIELCE przy ul. Zakładowej 1, 25-672 Kielce w dniach 

od 08.03.2017 roku do 09.03.2017 roku.  
2. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda 

pełnoletnia osoba fizyczna, która w terminie określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu:  
a.     odwiedzi dane targi, oraz 
b.     zgłosi się do stanowiska promującego towary PPG DECO Polska znajdującego się na tere-

nie targów („Stanowisko promocyjne”) oraz dokona deklaracji zamówieniowej na dowolne 
towary PPG DECO Polska za kwotę nie mniejszą niż 5.000 zł netto, oraz 

c.    odbierze od osoby obsługującej Stanowisko promocyjne dwa kupony promocyjne („Kupo-
ny”), oraz 

d.    sprawdzi rodzaj posiadanych Kuponów oraz odczyta wynik Loterii na ekranie TV zgodnie z 
trybem par  9 pkt 2 8 Regulaminu.  

3.  Na Stanowisku promocyjnym znajduje się Czytnik kodów kreskowych, tj. pole skanujące, tablet 
oraz ekran TV. Czytnik kodów kreskowych nie jest automatem oraz urządzeniem do gier w ro-
zumieniu art. 23 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity 
Dz. U. 2016, poz. 471).  

4.  Stanowisko promocyjne czynne jest w następujących godzinach: 
a.    w dniu 24.01.2017 roku: od godz. 9:00 do godz. 17:00, w dniu 25.01.2017 roku: od godz. 

10:00 do godz. 17:00 – targi w Poznaniu, 
b.   w dniu 08.03.2017 roku: od godz. 9:00 do godz. 17:00, w dniu 09.03.2017 roku: od godz. 

10:00 do godz. 17:00 – targi w Kielcach. 
5.  Aby otrzymać kolejne dwa Kupony należy dokonać kolejnej deklaracji zamówieniowej na dowol-

ne towary PPG DECO Polska za kwotę nie mniejszą niż 5.000 zł netto. W przypadku dokonania 
jednorazowo deklaracji zamówieniowej na dowolne towary PPG DECO Polska za kwotę stanowią-
cą wielokrotność 5.000 zł netto, Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru wyłącznie dwóch 
Kuponów. 

6.  Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy Organizatora.  

§ 9 
Sposób przyznania nagród specjalnych niespodzianek, dodatkowych i głównych  
1. Kupony wykonane są w formie papierowej karty. Na Kuponie znajduje się kod kreskowy. W Loterii 

przewidziano dwa rodzaje Kuponów: 

a. Kupony wygrywające nagrodę w Loterii – w kodzie tego Kuponu ukryta jest informacja 

o rodzaju wygranej nagrody. Do jednego Kuponu wygrywającej przypisana jest jedna 

nagroda w Loterii.  

b. Kupony niewygrywające nagrody w Loterii – w kodzie tego Kuponu nie ma ukrytej in-

formacji o rodzaju wygranej nagrody. 

2. Zadaniem Uczestnika jest sprawdzenie posiadanego Kuponu (czy jest wygrywający czy nie) bez-
pośrednio po dokonaniu deklaracji zamówieniowej, o której mowa w par 8 pkt 2 ppkt b Regula-
minu. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany zeskanować kod kreskowy (przyłożyć Kupon do 
czytnika, w taki sposób, aby pole skanujące pokryło się z kodem kreskowym). Po zeskanowaniu 
kodu kreskowego z Kuponu na tablecie (oraz na ekranie TV) pojawi się informacja o wygranej lub 
jej braku. W przypadku posiadania przez Uczestnika Kuponu wygrywającego Uczestnik otrzymuje 
informację o wygranej nagrodzie. W przypadku posiadana przez Uczestnika Kuponu niewygrywa-
jącego Uczestnik otrzymuje informację o braku wygranej nagrody.  

3. Kod kreskowy z jednego Kuponu może być zeskanowany wyłącznie jeden raz w Loterii.  
4. Nagrody specjalne, dodatkowe i główne (vouchery) są wydawane w terminach określonych w par 

8 pkt 1 Regulaminu na Stanowisku promocyjnym niezwłocznie po wyświetleniu informacji o 
wygranej na ekranie TV. Uczestnik jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór nagrody. 



Uczestnik może odebrać nagrodę wyłącznie na terenie targów, na których dokonał deklaracji 
zamówieniowej.  

5. W przypadku wygrania nagrody głównej Uczestnik jest zobowiązany dokonać wyboru jej rodzaju 
(rodzaje nagród wskazane są w par 10 pkt 1 a oraz d Regulaminu). Wybór nagrody głównej należy 
zgłosić dzwoniąc na numer Infolinii podany na voucherze (56 651 02 95) do dnia:  

a. 10.02.2017 roku w przypadku wygrania nagrody dot. targów w Poznaniu,  
b. 24.03.2017 roku w przypadku wygrania nagrody dot. targów w Kielcach. 

6. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Koszt połączenia z 
numerem Infolinii jest zgodny z cennikiem usług telekomunikacyjnych jak za połączenie ze 
zwykłym numerem stacjonarnym. Koszt podłączenia z numerem Infolinii ponosi Uczestnik. 
Uczestnik podczas rozmowy telefonicznej jest zobowiązany podać rodzaj wygranej nagrody, 
adres, na który zostanie wysłana nagroda oraz numer vouchera. 

7. Wybrane nagrody główne zostaną wysłane na adresy podane przez Zwycięzców zgodnie z 
powyższym trybem nie później niż do dnia:  

a. 28.02.2017 roku w przypadku nagród dot. targów w Poznaniu,  
b. 31.03.2017 roku w przypadku nagród dot. targów w Kielcach. 

§ 10 

1.   Nagrody w Loterii są następujące:  
      nagrody dot. targów w Poznaniu o łącznej wartości 36.295,00 zł brutto:  

a.   nagrody główne o łącznej wartości 20.000,00 zł brutto: 
1)1 nagroda w postaci vouchera uprawniającego do otrzymania:  

• ekspresu do kawy o wartości 8.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w 
wysokości 889 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 8.889 zł brutto)  

lub (do wyboru przez Laureata)  
• paleciaka elektryczny o wartości 8.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w 

wysokości 889 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 8.889 zł brutto) 
2)    1 nagroda w postaci vouchera uprawniającego do otrzymania:  

• TV – 42” o wartości 6.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w wysokości 667 
zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 6.667 zł brutto) 

lub (do wyboru przez Laureata)  
• Profesjonalnego odkurzacza przemysłowego o wartości 6.000 zł brutto wraz 

z kwotą pienieżną w wysokości 667 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 
6.667 zł brutto) 

3) 1 nagroda w postaci vouchera uprawniającego do otrzymania: 
•   Laptop Microsoft o wartości 4.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w wyso-

kości 444 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 4.444 zł brutto) 
lub (do wyboru przez Laureata)  
•   Lodówki Samsung o wartości 4.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w wyso-

kości 444 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 4.444 zł brutto), 

b.   nagrody dodatkowe o łącznej wartości 8.000,00 zł brutto: 
1) ekspres do kawy o wartości 2.500 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w 

wysokości 278 zł – 1 nagroda o łącznej wartości 2.778,00 zł brutto, 
2) Iphone 7 o wartości 4.700 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 522 zł 

– 1 nagroda o łącznej wartości 5.222,00 zł brutto, 

c.   nagrody specjalne o łącznej wartości 8.295,00 zł brutto: 
1)    Iphone 6s o wartości 3.500 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 389 

zł – 1 nagroda o łącznej wartości 3.889,00 zł brutto, 
2)    Ipad Air 2 o wartości 2.300 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 256 

zł – 1 nagroda o łącznej wartości 2.556,00 zł brutto, 
3)    Kamera go pro o wartości 1.850 zł brutto – 1 nagroda. 

nagrody dot. targów w Kielcach o łącznej wartości 36.295,00 zł brutto: 



d. nagrody główne o łącznej wartości 20.000,00 zł brutto: 
1)1 nagroda w postaci vouchera uprawniającego do otrzymania:  

• ekspresu do kawy o wartości 8.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w 
wysokości 889 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 8.889 zł brutto)  

lub (do wyboru przez Laureata)  
• paleciaka elektrycznego o wartości 8.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną 

w wysokości 889 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 8.889 zł brutto) 
2)    1 nagroda w postaci vouchera uprawniającego do otrzymania:  

• TV – 42” o wartości 6.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w wysokości 667 
zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 6.667 zł brutto) 

lub (do wyboru przez Laureata)  
• Profesjonalnego odkurzacza przemysłowego o wartości 6.000 zł brutto wraz 

z kwotą pienieżną w wysokości 667 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 
6.667 zł brutto) 

3)1 nagroda w postaci vouchera uprawniającego do otrzymania: 
•   Laptop Microsoft o wartości 4.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w wyso-

kości 444 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 4.444 zł brutto) 
lub (do wyboru przez Laureata)  
•   Lodówki Samsung o wartości 4.000 zł brutto wraz z kwotą pienieżną w wyso-

kości 444 zł (łączna wartość tej nagrody wynosi 4.444 zł brutto) 

e. nagrody dodatkowe o łącznej wartości 8.000,00 zł brutto: 
1) ekspres do kawy o wartości 2.500 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w 

wysokości 278 zł – 1 nagroda o łącznej wartości 2.778,00 zł brutto, 
2) Iphone 7 o wartości 4.700 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 522 zł 

– 1 nagroda o łącznej wartości 5.222,00 zł brutto, 

f.    nagrody specjalne o łącznej wartości 8.295,00 zł brutto: 
1)   Iphone 6s o wartości 3.500 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 389 

zł – 1 nagroda o łącznej wartości 3.889,00 zł brutto, 
2)   Ipad Air 2 o wartości 2.300 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 256 

zł – 1 nagroda o łącznej wartości 2.556,00 zł brutto, 
3)    Kamera go pro o wartości 1.850 zł brutto – 1 nagroda. 

2.    Łączna pula nagród wynosi 72.590,00 zł brutto.  
3.    Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII 

§ 11  

1. Regulamin Loterii jest dostępny na Stanowisku promocyjnym w trakcie trwania targów, w 
siedzibie Organizatora (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 
16.00) na stronie www.playprint.pl w trakcie trwania Loterii. Każdy z Uczestników Loterii może 
otrzymać kopię Regulaminu Loterii pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres biura 
Organizatora.   

2. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora 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.  

3. Z przebiegu Loterii Komisja sporządzi protokół zawierający w szczególności opis sposobu 
wyłonienia laureatów oraz wyniki Loterii. Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na 
swoje żądanie w siedzibie Organizatora od dnia 25 23.03.2017 roku do dnia 31.03.2017 roku (w 
dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00). 

http://www.playprint.pl


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§ 12 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 10.04.2017 roku. 
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.  

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie 
pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres 
Organizatora tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 z dopiskiem na kopercie 
„Loteria Targowa”.  

3. 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. 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak 
nie później niż do dnia 10.05.2017 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego 
zawiadamiającego uczestnika o wyniku reklamacji).  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  
6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie 

stało się wymagalne. 
7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

§ 13 

1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego 
postanowień. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Loterii. 
4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany 

nagrody na inną nagrodę. 


