
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „NAGRODY DO PARY” 

§ 1 
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria 
promocyjna pod nazwą „NAGRODY DO PARY” („Loteria”). 

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

§ 3 
Loteria urządzana jest na terenie całej Polski w  sklepach sieci Intermarche objętych Loterią 
(„Sklepy”), których lista zostanie opublikowana na stronie www.przestrzendobregosmaku.pl oraz na 
www.przepisy.pl. 

§ 4 

Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Toruniu.  

§ 5 
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 Organizator. 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. 

§ 6 
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 
33.331,50 zł brutto. 

§ 7 
Loteria rozpoczyna się dnia 20 września 2012 roku i ostatecznie kończy w dniu 10 grudnia 2012 roku, 
który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. 

§ 8 
1. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii oraz wydawanie Kuponów loteryjnych 

(„Kuponów“) prowadzone będzie w terminie od dnia 20 września 2012 roku do dnia 3 
października 2012 roku w godzinach otwarcia Sklepów z zastrzeżeniem par. 15 pkt 6 Regulaminu. 
Sprzedażą promocyjną objętę są produkty marki KNORR oraz marki LIPTON („Produkty”). 

2. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda 
osoba fizyczna, która w terminie określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu:  

a. w dowolnym Sklepie dokonała jednorazowej transakcji zakupu (na jednym dowodzie 
zakupu) przynajmniej jednej pary Produktów składającej się z jednego produktu marki 
KNORR oraz jednego produktu marki LIPTON („Para Produktów”),  

b. bezpośrednio po dokonaniu transakcji zakupu odbierze Kupon w miejscach do tego 
wyznaczonych. 
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3. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał jednorazowego zakupu wielokrotność Pary Produktów 
przysługuje mu prawo do otrzymania odpowiedniej liczby Kuponów, według zasady, że za każdą 
zakupioną Parę Produktów przysługuje prawo do jednego Kuponu.  

4. Kupony wykonane są w formie papierowej karty ze zdrapką. Pod zdrapką znajduje się informacja 
o wygranej Nagrodzie Natychmiastowej lub jej braku. 

5. Kupony wydawane są na terenie Sklepu bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za zakupione 
Produkty w kasie.   

6. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Sklepów.  
7. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w trakcie trwania Loterii dowodu zakupu Produktów 

(paragonu, faktury) potwierdzającego prawo dysponowania Kuponem oraz Kuponu w celu 
weryfikacji prawa do nagrody. 

8. Uczestnik Loterii posiadający Kupon (wygrywający Nagrodę Natychmiastową lub 
niewygrywający) ma prawo dokonać zgłoszenia udziału w losowaniu Nagrody Dodatkowej na 
stronie www.przestrzendobregosmaku.pl oraz na www.przepisy.pl. od dnia 20 września 2012 roku 
do dnia 3 października 2012 roku. Dokonując zgłoszenia Uczestnik jest zobowiązany podać 
następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer paragonu.   

§ 9  
Nagrody w Loterii o łącznej wartości 33.331,50 zł brutto: 

a. Nagrody Natychmiastowe –204 nagrody do łącznej wartości 33.303,94 zł brutto;  
• Blender marki Siemens 300,76 zł brutto oraz  Krajalnica marki Siemens 190,32 zł 

brutto – zestaw o wartości całkowitej 491,08 zł – 2 nagrody o łącznej wartości 
982,16 zł brutto,  

• Krajalnica marki Siemens 190,32 zł brutto oraz Toster marki Siemens 346,32 zł 
brutto – zestaw o wartości całkowitej 536,64 zł – 10 nagród o łącznej wartości 
5.366,40 zł brutto,  

• Blender marki Siemens o wartości 300,76 zł brutto oraz czajnik marki Siemens 
346,33 zł brutto – zestaw o wartości całkowitej 647,09 zł – 6 nagród o łącznej 
wartości 3.882,54 zł brutto,  

• Krajalnica marki Siemens 190,32 zł brutto oraz czajnik marki Siemens 346,33 zł 
brutto – zestaw o wartości całkowitej 536,65 zł - 4 nagród o łącznej wartości 
2.146,60 zł brutto,   

• iPhone 16 GB o wartości 2.699 zł brutto oraz iPad 16 GB o wartości 2.099 zł brutto 
wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 533 zł – zestaw o wartości 
całkowitej 5.331,00 zł – 3 nagrody o łącznej wartości 15.993,00 zł brutto, 

• Porcelana 7,71 zł brutto + herbata 19,85 zł brutto – zestaw o wartości całkowitej 
27,56  zł – 179 nagród o łącznej wartości 4.933,24 zł brutto. 

b. N a g r o d a D o d a t k o w a l o s o w a n a w ś r ó d o s ó b z a r e j e s t r o w a n y c h n a 
www.przestrzendobregosmaku.pl oraz na www.przepisy.pl – zestaw Porcelana + Herbata o 
łącznej wartości 27,56 zł brutto - 1 nagroda o łącznej wartości 27,56  zł brutto 

§ 10 
1. Uczestnik ma prawo do Nagrody Natychmiastowej, jeżeli pod zdrapką na jednym Kuponie 

znajduje się informacja o wygranej w postaci 2 identycznych symboli lub 2 identycznych napisów 
z nazwą nagrody. Do jednego Kuponu wygrywającego Nagrodę Natychmiastową przypisana jest 
jedna nagroda.  
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2. Uczestnik aby mieć prawo do wygranej Nagrody Natychmiastowej zobowiązany jest zgłosić 
wygraną Nagrodę Natychmiastową telefonicznie od dnia 20 września 2012 roku do dnia  4 
października 2012 roku dzwoniąc pod numer 566510295 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni 
robocze. W trakcie rozmowy uczestnik zobowiązany jest podać dane niezbędne do przesłania 
nagrody (imię i nazwisko, dokładany adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym i 
miejscowością, numer telefonu), złożyć ustne oświadczenie dotyczące par. 8 pkt 6 regulaminu 
Loterii. Koszt połączenia z numerem 566510295 jest taryfikowany według stawki operatora 
obsługującego danego Uczestnika.   

§ 11 
1. L o s o w a n i e N a g r o d y D o d a t k o w e j w ś r ó d o s ó b z a r e j e s t r o w a n y c h n a 

www.przestrzendobregosmaku.pl oraz na www.przepisy.pl odbędzie się 4 października 2012 roku 
w siedzibie Organizatora. W losowaniu wezmą udział wszystkie zgłoszenia dokonane zgodnie z 
par. 8 pkt 8 regulaminu. 

2. Zwycięzca zostanie zawiadomiony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej przez Organizatora w 
dniu 4 października 2012 roku.  

3. Zwycięzca jest zobowiązany do dnia 10 października.2012 roku wysłać swoje dane adresowe 
(imię i nazwisko, dokładany adres, na który zostanie wysłana Nagroda Dodatkowa) zwrotnie na 
adres e-mailowy, z którego Organizator przesłał powiadomienie o wygranej lub podać 
telefonicznie dzwoniąc pod numer 566510295 w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze. 
Koszt połączenia z numerem 566510295 jest taryfikowany według stawki operatora 
obsługującego danego Uczestnika.      

§ 12 
1. Organizator ma prawo żądać przesłania przez Zwycięzcę Nagrody Natychmiastowej oraz Nagrody 

Dodatkowej losowanej wśród osób zarejestrowanych na www.przestrzendobregosmaku.pl oraz na 
www.przepisy.pl oryginału lub kopii Kuponu (w przypadku wygranej Nagrody Natychmiastowej 
Kupon musi zawierać oznaczenie nagrody) oraz dowodu zakupu Produktów. Takie żądanie 
Organizator może postawić do dnia 5 października 2012 roku telefonicznie (w przypadku 
Zwycięzców Nagród Natychmiastowych) lub za pomocą wiadomości e-mail (w przypadku 
Nagrody Dodatkowej). Zwycięzcy są zobowiązani do dnia 10 października 2012 roku przesłać 
wymagane dokumenty na adres  Organizatora. Pod uwagę będą brane przesyłki, które zawierają 
prawidłową datę nadania, które wpłynęły do siedziby Organizatora do dnia 17 października 2012 
roku. Organizator zakłada również możliwość przesłania przez Zwycięzcę do dnia 10 
października 2012 roku wiadomości e-mail na adres e-mail: nagrodydopary@playprint.pl 
zawierającej skan lub zdjęcie Kuponu oraz dowodu zakupu Produktów. Niespełnienie warunku 
przesłania wymaganych dokumentów w terminie skutkuje utrata prawa do nagrody.  

2. Nagrody będą wysyłane na adresy laureatów do dnia 31 października 2012 roku. 

§ 13 
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.przestrzendobregosmaku.pl oraz na www.przepisy.pl oraz 

w siedzibie Organizatora. 
2. 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 
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(„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. 

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

4. Organizator nie jest zobowiązany do nagrywania rozmów telefonicznych z uczestnikami Loterii. 
5. Z przebiegu Loterii zostanie sporządzony jeden protokół końcowy. 

§ 14 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres Organizatora najpóźniej do 7 listopada 2012 roku 
(decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Reklamacje rozpatruje Komisja. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data 
stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla 
pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły pod adres Organizatora.  

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone za pośrednictwem Poczty Polskiej w 
formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. Pisemna 
reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika loterii, 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 kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednak nie później 
niż do dnia 10 grudnia 2012 roku włączając w to wysyłkę listu poleconego zawierającego 
zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego 
uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie 
powszechnym.  

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

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

§ 15 
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu Loterii.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn leżących po 

stronie Uczestników. 
4. Nagrody przysługujące osobom niepełnoletnim, zostaną wydane ich przedstawicielom 

ustawowym. 
5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie 

informacyjny.  

Strona !  4



6. Liczba Kuponów jest ograniczona (……….. sztuk). Kupony dostępne będą do wyczerpania 
zapasów. 
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