
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„GRA O KONSOLE” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod 
nazwą „GRA O KONSOLE” („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 urządzana jest na terenie miasta Łomża w Centrum Handlowym Galeria Veneda, ul. Zawadzka 38, 
18-400 Łomża („Galeria”).  

§ 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. 2016, poz. 471 z późn.zm.). Loteria jest urządzana na podstawie zezwole-
nia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Biały-
stok. Celem Loterii jest zwiększenie frekwencji klientów Galerii, promocja i wzrost sprzedaży towarów bądź 
usług w punktach sprzedaży biorących udział w Loterii na terenie Galerii.  

§ 5 

1.  Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.  
2.  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) jedynie w celach 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych 
podczas Loterii jest Organizator - Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń. Uczestnicy 
mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia 
Loterii oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.  

§ 6 

Całkowita wartość puli nagród wynosi 53.580,00 zł brutto. Rodzaj, ilość oraz wartość poszczególnych nagród 
zostały określone w treści § 10 Regulaminu. 

§ 7 

Loteria rozpoczyna się dnia 25 sierpnia 2017 roku i ostatecznie kończy się w dniu 27 października 2017 roku, 
który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.  

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG 



§ 8 

1. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach sprzedaży na terenie 
Galerii. Z Loterii wyłączone są:  

a.     wszystkie zakupy dokonane na terenie hipermarketu Tesco Extra, 
b.     produkty i usługi kantoru oraz banku,  
c.     napoje alkoholowe,  
d.     produkty tytoniowe, 
e.    e-papierosy, 
f.     leki,  
g.    doładowania telefonów, 
h.     transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w 

dowolnym punkcie sprzedaży,  
i.     transakcje dokonane w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,  
j.     spłaty raty kredytu regulowane w punktach świadczących tego typu usługi, 
k.    wpłaty i wypłaty bankomatowe.  

2. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii prowadzona będzie w terminie od dnia 25 
sierpnia 2017 roku do dnia 17 września 2017 roku w godzinach otwarcia Galerii, a w punktach sprzedaży 
otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Galerii, przez cały czas otwarcia tych punktów, z 
zastrzeżeniem, iż w dniu 17 września 2017 roku sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii 
prowadzona będzie do godz. 19:30.  

3. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda pełnoletnia 
osoba fizyczna, która jako konsument - w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego: 

a.    w terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu w punktach sprzedaży znajdujących się 
na terenie Galerii (z wyłączeniem: punktów sprzedaży wymienionych w pkt 1 niniejszego pa-
ragrafu) dokona jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu), towarów/usług, z wy-
łączeniem towarów i usług wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu za kwotę nie mniej-
szą niż 50 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych, 0/100 groszy) („zakup promocyjny”),  

b.    w terminie określonym w pkt 5 niniejszego paragrafu zgłosi się do Punktu Obsługi Loterii 
znajdującego się na terenie Galerii oraz 

c.    naciśnie przycisk pn. „START” znajdujący się na ekranie urządzenia losującego zwanego dalej 
„Kioskiem” oraz 

d.    odczyta wynik Loterii zgodnie z trybem pkt 11 niniejszego paragrafu.  
4. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, administracji Galerii, najemcy oraz pracowni-

cy: najemców, punktów sprzedaży znajdujących się na terenie Galerii, pracownicy ochrony, serwisu sprzą-
tającego i technicznego Galerii oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. 
Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, 
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu 
jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

5. W Loterii czynne są dwa Punkty Obsługi Loterii, które czynne są w terminie od dnia 25 sierpnia 2017 roku 
do dnia 17 września 2017 roku w godzinach od 10.00 do 20.00. 

6. Lokalizacja pierwszego Punktu Obsługi Loterii jest następująca: przy wejściu głównym pomiędzy witry-
nami punktów sprzedaży: Reserved i Rossmann. 

7. Lokalizacja drugiego Punktu Obsługi Loterii jest następująca: vis a vis Punktu Obsługi Klienta Tesco Extra 
oraz naprzeciw witryny Kolporter.  

8. W każdym Punkcie Obsługi Loterii znajduje się jeden Kiosk.   
9. Uczestnik, po zgłoszeniu się do Punktu Obsługi Loterii okazuje hostessie dowód zakupu promocyjnego 

(paragon lub faktura VAT). Hostessa dokonuje sprawdzenia dowodu zakupu promocyjnego pod kątem 
zgodności z warunkami Regulaminu. W przypadku prawidłowego dowodu zakupu promocyjnego, hostessa 
opieczętowuje sprawdzony dowód zakupu promocyjnego, a Uczestnik ma prawo do przyciśnięcia przyci-
sku pn. „START” zgodnie z trybem pkt 11 niniejszego paragrafu. Opieczętowany dowód zakupu promo-
cyjnego nie uprawnia do ponownego przyciśnięcia przycisku pn. „START”. Prawo do przyciśnięcia przyci-
sku pn. „START” przyznawane jest za dokonanie zakupu towarów/usług, których kwota wynosi nie mniej 
niż 50,00 zł brutto. Kwoty z różnych dowodów zakupu nie łączą się. W przypadku, gdy Uczestnik dokonał 
jednorazowego zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 50,00 zł, wówczas przysługuje mu prawo 
do przyciśnięcia przycisku „START” odpowiednią ilość razy, według zasady, że za każde pełne 50,00 zł 
wydane na zakup promocyjny przysługuje mu prawo do jednorazowego przyciśnięcia przycisku „START”, 



z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może przycisnąć przycisk „START” nie więcej niż 10 razy, niezależnie od 
wartości zakupów. Przykład: 

a.   Uczestnik posiada dowód zakupu za kwotę 89,90 zł – ma prawo przycisnąć przycisk „START” 
wyłącznie jeden raz,  

b.   Uczestnik posiada dowód zakupu za kwotę 491,90 zł – ma prawo przycisnąć przycisk 
„START” maksymalnie 9 razy, z zachowaniem trybu opisanego w pkt 12 niniejszego paragra-
fu, 

c.   Uczestnik posiada dowód zakupu za kwotę 1.252,00 zł – ma prawo przycisnąć przycisk 
„START” maksymalnie 10 razy, z zachowaniem trybu opisanego w pkt 12 niniejszego para-
grafu. 

10. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z Loterii, o których 
mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, podstawą do dotknięcia przycisku pn. „START” będzie kwota dowo-
du zakupu, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych. 

11. Zadaniem Uczestnika jest dotknięcie przycisku pn. „START” znajdującego się na ekranie Kiosku. Uczest-
nik jest zobowiązany nacisnąć przycisk pn. „START” bezpośrednio po opieczętowaniu przez hostessę do-
wodu zakupu. Po dotknięciu przycisku pn. „START” ekran Kiosku: 

a.   wyświetli informację o rodzaju wygranej nagrody w Loterii. Uczestnik wygrywa taką nagrodę, 
jaka zostaje wskazana na ekranie Kiosku, 

lub 
b.   wyświetli informację o braku wygranej nagrody w Loterii. 

12.  Uczestnik ma prawo nacisnąć przycisk „START” w takiej liczbie jaka mu przysługuje zgodnie z zapisem 
pkt 9 i 10 niniejszego paragrafu, bez względu na fakt czy Uczestnik wygra nagrodę/nagrody czy nie.  

§ 9 

1. W dniu 25 sierpnia 2017 roku między godziną 7:00, godziną 9;00 w Punktach Obsługi Loterii odbędą się 
losowania nagród. Losowania nagród odbędą się za pomocą Kiosków w następujący sposób: każdy Kiosk 
dokona losowania nagród dla konkretnej godziny, w której (lub po jej upływie) padnie wygrana (zgodnie 
z treścią pkt 5 niniejszego paragrafu), dla każdego dnia trwania zakupów promocyjnych (24 dni), w ten 
sposób że:  
• na każdy dzień od soboty do niedzieli (8 dni) w terminie od dnia 25 sierpnia 2017 roku do 17 

września 2017 roku zostanie wylosowanych:  
-       19 godzin nagród (w przypadku Kiosku znajdującego się w pierwszym Punkcie Obsługi 

Loterii), 
-       18 nagród (w przypadku Kiosku znajdującego się w drugim Punkcie Obsługi Loterii)  
z godziną wygranej, przyporządkowaną danej nagrodzie w sposób losowy w formie godzin, minut, 
sekund (przykładowo: 10.58.32) z zakresu godzinowego od 10:00 do 20:00. Łącznie na 8 dni 
zostaną rozlosowane 152 nagrody (w przypadku Kiosku znajdującego się w pierwszym Punkcie 
Obsługi Loterii) oraz 144 nagrody (w przypadku Kiosku znajdującego się w drugim Punkcie 
Obsługi Loterii); 

• na każdy piątek (4 dni) w terminie od dnia 25 sierpnia 2017 roku do 17 września 2017 roku 
zostanie wylosowanych 18 nagród z godziną przyporządkowaną danej nagrodzie w sposób losowy 
w formie godzin, minut, sekund (przykładowo: 11.23.42) z zakresu godzinowego od 10:00 do 
20:00. Łącznie na 4 dni zostaną rozlosowane 72 nagrody; 

• na każdy dzień od poniedziałku do czwartku (12 dni) w terminie od 25 sierpnia 2017 do 17 
września 2017 roku zostanie wylosowanych 17 nagród z godziną wygranej, przyporządkowaną 
danej nagrodzie w sposób losowy w formie godzin, minut, sekund (przykładowo: 10.58.12) z 
zakresu godzinowego od 10:00 do 20:00. Łącznie na 12 dni zostaną rozlosowane 204 nagrody. 

Łącznie na 24 dni zostanie wylosowanych: 428 nagród (w przypadku Kiosku znajdującego się w 
pierwszym Punkcie Obsługi Loterii) oraz 420 nagród (w przypadku Kiosku znajdującego się w drugim 
Punkcie Obsługi Loterii). 

2.   Nagrody zostaną rozlosowane na każdy dzień od soboty do niedzieli w poniżej podanej kolejności: 
-       1 nagroda weekendowa I stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranej, 
-       1 nagroda weekendowa II stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranej 

(w przypadku Kiosku znajdującego się w pierwszym Punkcie Obsługi Loterii), 
-  7 nagród I stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranych, 
-  10 nagród II stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranych. 



 Nagrody zostaną rozlosowane na każdy piątek w poniżej podanej kolejności: 
-  1 nagroda weekendowa I stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranej (w 

przypadku Kiosku znajdującego się w pierwszym Punkcie Obsługi Loterii), 
-  1 nagroda weekendowa II stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranej (w 

przypadku Kiosku znajdującego się w drugim Punkcie Obsługi Loterii),, 
-  7 nagród I stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranych, 
-  10 nagród II stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranych. 

  Nagrody zostaną rozlosowane na każdy dzień od poniedziałku do czwartku w poniżej podanej kolejności: 
-  7 nagród I stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranych, 
-  10 nagród II stopnia z przyporządkowaną w sposób losowy godziną wygranych. 

3. Losowanie godzin zostanie przeprowadzone pod nadzorem członków Komisji Nadzoru Loterii.  
4. Wyniki losowania w postaci: daty i godziny oraz rodzaju nagrody zostaną zapisane w Kiosku.  
5. Nagroda przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako pierwszy naciśnie przycisk „START” w Kiosku 

zgodnie z trybem w § 8 pkt 11 Regulaminu o wylosowanej godzinie lub jako pierwszy naciśnie przycisk 
„START” po upływie wylosowanej godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie naciśnie 
przycisku „START” o wylosowanej godzinie). Rodzaj przyznanej nagrody zależy od dnia i godziny 
naciśnięcia przycisku „START”. 

6. W przypadku wygrania przez Uczestnika Loterii nagrody, Kiosk drukuje potwierdzenie wygrania 
nagrody i automatycznie pomniejsza pulę nagród o wygraną nagrodę w Loterii. 

7. W danym dniu nagrody będą przyznawane według kolejności godzin, do których przynależą dane 
nagrody. W przypadku, gdy: o wylosowanej godzinie oraz godzinie następnej w kolejności, żaden z 
Uczestników nie naciśnie przycisku „START”, to Uczestnik, który naciśnie przycisk jako pierwszy po 
upływie tych godzin otrzymuje nagrodę przypisaną do godziny wcześniejszej. Przykładowo: komputer 
ma wprowadzoną nagrodę I stopnia wraz z godziną 10.00.00 oraz nagrodę II stopnia wraz z godziną 
10.15.30, to Uczestnik, który jako pierwszy naciśnie przycisk „START” po upływie ww. godzin 
otrzymuje prawo do nagrody pierwszej, która jest przypisana do godziny wcześniejszej, tj. nagrodę I 
stopnia z godz. 10.00.00. Na następne w kolejności naciśnięcie przycisku „START”, ten sam lub inny 
Uczestnik otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do godziny późniejszej tj. nagrody II 
stopnia z godz. 10.15.30.  

8. Nagroda jest wydawana w Punkcie Obsługi Loterii w terminie określonym w § 8 pkt 5 Regulaminu za 
zwrotem wydruku z Kiosku z oznaczeniem rodzaju wygranej nagrody. Uczestnik jest zobowiązany 
pisemnie potwierdzić odbiór nagrody.  

§ 10 

1. W Loterii przewidziane są następujące nagrody:  
a.  Nagroda weekendowa I stopnia: konsola Xbox One o wartości 1.299,00 zł brutto – 20 nagród 

o łącznej wartości 25.980,00 zł brutto, 
b.    Nagroda weekendowa II stopnia: bon do realizacji na terenie Galerii o wartości 100,00 zł 

brutto – 12 nagród o łącznej wartości 1.200,00 zł brutto, 
c.  Nagroda I stopnia: bony do realizacji na terenie Galerii o wartości 50,00 zł brutto – 336 

nagród o łącznej wartości 16.800,00 zł brutto,  
d.  Nagroda II stopnia: bony do realizacji na terenie Galerii o wartości 20,00 zł brutto – 480 

nagród o łącznej wartości 9.600,00 zł brutto. 
2.    Łączna pula nagród wynosi 53.580,00 zł brutto.  

§ 11 

1.     Organizator zapewni Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii. 
Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w Punkcie Obsługi Loterii w terminie i 
godzinach otwarcia tego punktu, a także w trakcie trwania Loterii w siedzibie Organizatora.  

2.     Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii promocyjnej. 
Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 



hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii 
czuwa powołana przez Organizatora Komisja Nadzoru Loterii, działająca na podstawie regulaminu 
Komisji Nadzoru Loterii wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji Nadzoru 
Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń 
osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§ 12 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 27 września 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 Nadzoru Loterii. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie 
pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres Organizatora z 
dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. 

3. Roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem: imienia i nazwiska oraz adresu osoby zgłaszającej 
roszczenie oraz dokładnego opisu i powodu roszczenia z czytelnym podpisem składającego roszczenia.   

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później 
niż do dnia 27 października 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. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

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

na inną nagrodę. 
4. Materiały promocyjne, w tym Kupony, mogą być opatrzone innym hasłem promocyjnym niż nazwa 

Loterii. 
5. Komisja Nadzoru Loterii w terminie od dnia 21 września 2017 roku do 6 października 2017 roku 

sporządzi protokół z przebiegu Loterii. 


