
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ  

„DELAN” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „DELAN” („Loteria”). 

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

3. Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej 
w Toruniu. 

4. Loteria ma zasięg ogólnopolski. 

5. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda 
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca 
adres zamieszkania na terenie Polski („Uczestnik”). Loteria nie jest skierowana do osób 
dokonujących zakupu preparatów objętych Loterią w celach związanych z ich dalszą 
odsprzedażą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

6. Loteria zaczyna się 15.05.2014 roku, a kończy w dniu 15.11.2014 roku, który jest 
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. 

7. Sprzedaż promocyjna w Loterii rozpoczyna się w dniu 15.05.2014 roku i kończy się w dniu 
31.07.2014 roku. Sprzedażą promocyjną objęty jest preparat z asortymentu spółki BASF 
Polska sp. z o.o.: Delan® 700 WG („Preparat”).  

8. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora, pracownicy BASF Polska sp. 
z o.o. oraz osoby, które dokonały zakupu Preparatu w celach dalszej odsprzedaży w 
ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

9. Dane osobowe Uczestników Loterii będą pobierane oraz 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 celach przeprowadzenia Loterii. Administratorem danych 
osobowych zebranych podczas Loterii promocyjnej jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej 
ustawy – BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 154, (02-326 
Warszawa). 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. 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

10. Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie następujące warunki: 

a. w dniach od 15.05.2014 roku do 31.06.2012 roku dokonać jednorazowego zakupu 
(udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu) przynajmniej 5 kg Preparatu 
(„Zakup promocyjny”), 

b. Do dnia 14.08.2014 roku dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii według 
zasad określonych w pkt 11, 12 i 13 Regulaminu. 



11. Zgłoszenie udziału w Loterii musi być dokonane na kuponie promocyjnym („Kupon”). 
Zgłoszenie udziału w Loterii musi zawierać prawidłowo wypełniony Kupon oraz oryginał lub 
kopię dokumentu Zakupu promocyjnego (paragon, faktura, inny). Kopie dowodów Zakupu 
promocyjnego powinny być niezniszczone i zawierać wyłącznie informacje niezbędne do 
sprawdzenia warunków uczestnictwa w Loterii tj. nazwę Preparatu i ilość Preparatu oraz 
datę zakupu (podane czytelnie). 

12. Prawidłowo wypełniony Kupon powinien zawierać następujące dane Uczestnika: imię, 
nazwisko, dokładany adres. 

13. Zgłoszenie udziału w Loterii musi zostać przesłane na adres BASF Polska sp. z o.o., 02-236 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 154 w terminie do dnia 14.08.2014 roku. O terminie 
dostarczenia przesyłki decyduje data stempla pocztowego (nie późniejsza niż 14.08.2014 
roku), z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki, które wpłyną na adres BASF 
Polska sp. z o.o. nie później niż do dnia 21.08.2014 roku. 

14. Do losowania zostaną dopuszczone zgłoszenia udziału w Loterii spełniające łącznie warunki 
określone w pkt 11-13 regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków nie 
uprawiania Uczestnika do udziału w losowaniu nagród. 

15. Każdy uczestnik Loterii może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń, pod warunkiem, iż 
każdorazowo dokona Zakupu promocyjnego, prawidłowo wypełni Kupon i dołączy dowód 
Zakupu promocyjnego. W przypadku jednorazowego Zakupu promocyjnego wielokrotności 
5 kg Preparatu wystarczające jest załączenie do zgłoszenia jednego Kuponu i kopii dowodu 
Zakupu Promocyjnego. 

16. Stwierdzenie przez Organizatora użycia przez Uczestnika tego samego dowodu zakupu do 
złożenia dwóch lub więcej Kuponów może być podstawą do wykluczenia Uczestnika z 
Loterii. Stwierdzenie przez Organizatora, że ten sam dowód zakupu został użyty przez 
różnych Uczestników może być podstawą do wykluczenia tych Uczestników z Loterii.  

17.Kupony dostępne są w punktach sprzedaży Preparatów oraz opublikowane są na stronie 
internetowej www.basf.pl. 

NAGRODY 

18. W Loterii przewidziano 50 równorzędnych nagród o wartości 1599 zł brutto w postaci 
vouchera na Międzynarodowe Targi Techniki Sadowniczej w Warszawie w 2015 roku. 
Zaproszenie przeznaczone jest dla dwóch osób i obejmuje kompleks usług (między innymi: 
bilety wstępu, 1 nocleg, wyżywienie) związanych z pobytem na  Międzynarodowych 
Targach Techniki Sadowniczej.  

19. Łączna wartość puli nagród wynosi 79.950 zł brutto. 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

20. Regulamin Loterii będzie dostępny w siedzibie Organizatora. Każdy uczestnik może 
otrzymać kopię regulaminu pod warunkiem przesłania prośby na adres Organizatora (z 
dopiskiem „Regulamin DELAN”).  

21. Organizator zatrudnia jedną osobę posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane 
przez Ministra Finansów, która sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem loterii. 

22. Organizator powołał Komisję Loterii, której członkowie są odpowiedzialni za realizację 
wyznaczonych przez Organizatora czynności związanych z przebiegiem Loterii.  Członkowie 
Komisji nie są zobowiązani do posiadania świadectwa zawodowego do nadzoru na loterią 
promocyjną. Organizator Loterii wydał regulamin działania Komisji Loterii, ze wskazaniem 
jej członków i zakresem odpowiedzialności. Komisja Loterii sporządza jeden protokół z 
przebiegu loterii.  



23.Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad 
Regulaminu Loterii oraz wypełniania dyrektyw osoby sprawującej nadzór nad przebiegiem 
Loterii.  

LOSOWANIE NAGRÓD 

24. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 01.09.2014 roku w budynku przy ulicy Al. 
Jerozolimskie 154 w Warszawie (02-326 Warszawa).  

25. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń przygotowana zostanie odpowiednią ilość udziałów w 
losowaniu według zasady, że za każde zakupione 5 kilogramów Preparatu uczestnik 
otrzyma jeden los. Zakupy  Preparatu z różnych dowodów zakupu nadesłanych przez 
uczestnika sumują się. 

26. Nagrody będą losowane ze ze zbioru losów do momentu rozlosowania wszystkich nagród 
lub wyczerpania puli losów. Dodatkowo zostanie wylosowanych 50 zgłoszeń rezerwowych, 
które zostaną wpisane na listę w kolejności losowania.  

27. Jeden uczestnik może wygrać jedną nagrodę w loterii. 

28. Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej listownie w ciągu 7 dni od daty losowania. 
Organizator, w treści listu do Uczestnika ma prawa zażądać od zwycięzcy: 

a. pisemnego potwierdzenie chęci odbioru nagrody.  

oraz 

b. okazania oryginału dokumentu potwierdzającego dokonanie Zakupu promocyjnego, 
w przypadku, gdy wraz z Kuponem zostanie przesłana przez Uczestnika kopia 
dowodu Zakupu promocyjnego. 

29. W przypadku ww. żądania, Uczestnik zobowiązany jest przesłać: 

a. pisemne potwierdzenie chęci odbioru nagrody, 

b. oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie Zakupu promocyjnego do wglądu 

w ciągu 7 dni od daty wysłania listu (decyduje data stempla pocztowego lub nadania 
przesyłki kurierskiej), z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane zgłoszenia, które wpłyną 
na adres Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysyłki listu.  

30. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków, Uczestnik traci prawo do 
nagrody, a prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika z listy rezerwowej. W takim 
przypadku, Organizator powiadomi o nagrodzie Uczestnika rezerwowego za pomocą listu 
poleconego priorytetowego wysłanego w ciągu 7 dni od ostatecznego dnia, w którym 
powinna wpłynąć przesyłka z wymaganymi dokumentami osoby, która utraciła prawo do 
nagrody.   

31. Organizator, w treści listu do Uczestnika z listy rezerwowej ma prawa zażądać od tego 
Uczestnika:  

a. pisemnego potwierdzenie chęci odbioru nagrody 

oraz 

b. okazania oryginału dokumentu potwierdzającego dokonanie Zakupu promocyjnego, 
w przypadku, gdy wraz z Kuponem zostanie przesłana przez Uczestnika kopia 
dowodu Zakupu promocyjnego. 

c.

32. W przypadku ww. żądania, Uczestnik rezerwowy zobowiązany jest przesłać: 

a. pisemne potwierdzenie chęci odbioru nagrody, 

b. oryginał dokument potwierdzającego dokonanie Zakupu promocyjnego do wglądu  



w ciągu 7 dni od daty wysłania listu (decyduje data stempla pocztowego lub nadania 
przesyłki kurierskiej), z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane zgłoszenia, które wpłyną 
na adres Organizatora w ciągu 7 dni od daty wysyłki listu. W przypadku niespełnienia 
któregokolwiek z ww. warunków, Uczestnik rezerwowy traci prawo do nagrody.  

33.Nierozdysponowana w powyższym trybie nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA  NAGRÓD 

34. Wyniki Loterii w postaci danych laureatów w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska 
oraz miejscowości zamieszkania udostępnione będą do wglądu w siedzibie Organizatora do 
dnia 15.10.2014 roku. 

35. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej listem poleconym wysłanym w ciągu 7 
dni od daty losowania. 

36. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na adresy znajdujące się na 
wylosowanych Kuponach do dnia 15.10.2014 roku. 

37. Nierozdysponowane nagrody w trybie pkt 27-32 pozostają do dyspozycji Organizatora. 

38.Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

39. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie za pośrednictwem poczty najpóźniej 
do dnia 22.10.2014 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data 
nadania w placówce poczty, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki 
zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres 
Organizatora. Reklamacje nadane po terminie nie będą rozpatrywane. 

40. Komisja dokonuje rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 
zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem na 
kopercie „REKLAMACJA”. 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. 

41.Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednak nie 
później niż do dnia 13.11.2012 roku włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku 
reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo 
do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

42. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy 
roszczenie stało się wymagalne. 

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

44. Wizerunki nagród znajdujących się na materiałach reklamowych mogą różnić się od nagród 
wydanych w Loterii. 

45. Kupony dostępne będą jedynie do wyczerpania się zapasów. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za wyczerpanie się kuponów w punktach sprzedaży oraz za 
pozostawanie Kuponów w punktach sprzedaży po zakończeniu sprzedaży towarów w 
Loterii.  

46. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.  



47. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 
informacyjny. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące 
przepisy prawa. 

48. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.  

49. Uczestnik jest zobowiązany zakryć (zamazać) wszystkie ceny widniejące na dowodach 
Zakupu promocyjnego, w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie. 


