REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„Urodzaj Nagród”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Urodzaj Nagród” (zwana dalej „Loterią”).

2. Podmiotem urządzającym Loterię 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 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”),
zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Toruniu oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 471).
4. Loteria rozpoczyna się dnia 01.02.2017 roku i ostatecznie kończy w dniu 26.01.2018 roku, który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. Okres sprzedaży promocyjnej w Loterii
trwa od dnia 01.02.2017 roku do dnia 31.10.2017 roku w dniach i godzinach pracy sklepów
określonych w pkt 5 Regulaminu, w których prowadzona jest sprzedaż promocyjna w Loterii.
5. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie produkty marki TYTANIT (zwane dalej „Produktami”)
dostępne we wszystkich sklepach prowadzących sprzedaż Produktów na terenie całej Polski (zwanych
dalej „Sklepami”). Lista Sklepów biorących udział w Loterii jest zamieszczona w czasie trwania
Loterii na stronie www.urodzajnagrod.pl
6. W Loterii mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat mające adres zamieszkania na
terenie Polski, które spełniają warunki Regulaminu (zwane dalej „Uczestnikami”). W Loterii nie mogą
uczestniczyć: pracownicy Organizatora, Grupy Kapitałowej INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w
Olkuszu (32-300) Al. 1000-lecia 15G oraz członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkami
najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice,
rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
7. Dane osobowe uczestników Loterii są zbierane 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 celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, celach marketingowych oraz w celu przesyłania
niezamówionych informacji handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r. poz. 1030). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Loterii jest
- w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń.
Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Loterii i
otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych do
ich poprawiania oraz ich usunięcia. Każdy Uczestnik ma prawo żądać usunięcia swoich danych i
zaprzestanie ich przetwarzania poprzez wysyłkę takiego żądania na adres e-mail:
intermag@playprint.pl W przypadku żądania Uczestnika usunięcia jego danych osobowych lub
zaprzestania ich przetwarzania, wysyłanie informacji handlowych zostanie zaniechane.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
8. Aby wziąć udział w Loterii należy w dniach od 01.02.2017 roku do 31.10.2017 roku spełnić łącznie
następujące warunki:

a.

w wybranym Sklepie prowadzącym sprzedaż Produktów:
i. dokonać jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) jednego lub więcej
Produktów o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1 litr (zwanego dalej „Zakupem
promocyjnym”),
ii. bezpośrednio po dokonaniu transakcji Zakupu promocyjnego odebrać od sprzedawcy
i zachować: dowód Zakupu promocyjnego oraz kupon promocyjny (zwany dalej
„Kuponem”),
iii. odsłonić pole zakryte farbą zdrapkową znajdujące się na Kuponie i sprawdzić rodzaj
wygranej nagrody

LUB/ORAZ spełnić łącznie:
b.

warunki wskazane w ppkt a niniejszego pkt oraz

przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii w sposób określony w pkt 24 lub 34
Regulaminu.
9. Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w pkt 8a biorą udział w przyznaniu Nagród
Natychmiastowych i/lub Nagród Dodatkowych zgodnie z trybem pkt 15 Regulaminu. Uczestnicy,
którzy spełnią warunki określone w pkt 8 b-c biorą udział w losowaniu Nagród Dodatkowych
określonych w pkt 38 Regulaminu oraz Nagród Głównych zgodnie z trybem pkt 37-40 Regulaminu.
Uczestnik jest zobowiązany zachować Kupon oraz dowód Zakupu promocyjnego w celu odbioru
ewentualnej nagrody. Dowodem Zakupu promocyjnego w Loterii może być wyłącznie: faktura VAT
lub paragon fiskalny (zwane dalej „Dowodem Zakupu”).
c.

10. Kupony są wydawane przez sprzedawcę po dokonaniu Zakupu promocyjnego.
11. Liczba Kuponów w Loterii jest ograniczona: 130.000 szt. – Kupony są wydawane do czasu
wyczerpania ich puli, lecz nie dłużej niż do dnia 31.10.2017 roku.
12. W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego Zakupu promocyjnego (na jednym dowodzie
zakupu) wielokrotności 1 litra Produktu, wówczas przysługuje mu prawo do odbioru odpowiedniej
liczby Kuponów, według zasady, że każdy pełny litr zakupionego Produktu uprawnia do odbioru 1
Kuponu.
13. Każdy uczestnik Loterii może otrzymać dowolną liczbę Kuponów i tym samym wziąć udział w Loterii
dowolną ilość razy, pod warunkiem, iż każdorazowo dokona Zakupu promocyjnego określonego w pkt
8a lit. i Regulaminu.
14. Kupony wykonane są w formie papierowej karty przedzielonej perforacją na dwie części. Na pierwszej
części Kuponu znajduje się pole zakryte farbą zdrapkową, na drugiej części Kuponu umieszczony jest
indywidualy numer Kuponu (zwany dalej „Kodem”) W Loterii przewidziano dwa rodzaje Kuponów:
a. Kupony wygrywające – pod polem pokrytym farbą zdrapkową znajduje się symbol /
informacja o rodzaju Nagrody Natychmiastowej lub Nagrody Dodatkowej, którą wygrywa
Uczestnik. Do jednej Zdrapki wygrywającej przypisana jest jedna nagroda.
b. Kupony niewygrywające – pod polem pokrytym farbą zdrapkową znajduje się informacja o
braku nagrody.
15. Uczestnik dowiaduje się o rodzaju wygranej Nagrody Natychmiastowej lub Nagrody Dodatkowej w
Loterii lub jej braku po odkryciu pola zakrytego farbą zdrapkową znajdującego się na Kuponie.
Uczestnik ma prawo do Nagrody Natychmiastowej lub Nagrody Dodatkowej, jeżeli pod farbą
zdrapkową znajduje się informacja/symbol wygranej nagrody. Uczestnik wygrywa taką Nagrodę
Natychmiastową lub Nagrodę Ddodatkową, jaka jest podana na Zdrapce po odkryciu farby
zdrapkowej. Do jednej Zdrapki wygrywającej przypisana jest wyłącznie jedna Nagroda
Natychmiastowa lub wyłącznie jedna Nagroda Dodatkowa. Nagroda Główna jest przyznawana w
drodze losowania w sposób określony w pkt 37-40 Regulaminu.

NAGRODY
16. W Loterii przewidziano następujące nagrody:
a.

Nagroda Główna: Quad marki Kawasaki o wartości 32.200,00 zł brutto wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną przeznaczoną na zapłatę podatku od wygranej w wysokości 3.578,00 zł – 1
nagroda o łącznej wartości 35.778,00 zł brutto;

b. Nagrody Dodatkowe o łącznej wartości 22.732,50 zł brutto:
i.

ekspres do kawy marki SAECO model o wartości 1.759,00 zł brutto – 3 nagrody o
łacznej wartości 5.277,00 zł brutto,

ii.

zegarek marki CITIZEN o wartości 1.163,70 zł brutto – 15 nagród o łącznej wartości
17.455,50 zł brutto;

c. Nagrody Natychmiastowe o łącznej wartości 37.367,00 zł brutto:
i.

Parasol o wartości 36,99 , zł brutto – 100 nagród o łącznej wartości 3.699,00 zł brutto,

ii.

Czapeczka o wartości 17,58 zł brutto – 500 nagród o łącznej wartości 8.790,00 zł
brutto,

iii.

Scyzoryk o wartości 32,83 zł brutto – 500 nagród o łącznej wartości 16.415,00 zł
brutto,

iv.

Zapach samochodowy o wartości 0,93 zł brutto – 9100 nagród o łącznej wartości
8.463,00 zł brutto.

17. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 95.877,50 zł brutto.
18. Nagrody w niniejszej loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH
19. Aby odebrać Nagrodę Natychmiastową należy zgłosić się do sprzedawcy Sklepu z Kuponem z
oznaczeniem nagrody nie później niż do dnia 31.10.2017 roku. Nagrodę Natychmiastową można
odebrać wyłącznie w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego, na podstawie
którego otrzymał wygrywający Kupon.
20. Nagrody Natychmiastowe
wydawane są za zwrotem
zachować część Kuponu z
Nagrody Głównej i Nagród
prawa do nagrody.

wydawane będą zgodnie z trybem pkt 57 Regulaminu. Nagrody te
części Kuponu z oznaczeniem wygranej. Uczestnik jest zobowiązany
Kodem w czasie trwania Loterii w celu wzięcia udziału w losowaniu
Dodatkowych określonych w pkt 38 Regulaminu oraz w celu weryfikacji

21. Ostateczna weryfikacja prawa do Nagrody Natychmiastowej następuje na podstawie cech
szczególnych Kuponu oraz dowodu Zakupu promocyjnego. Nie przyznaje się prawa do nagrody oraz
nie dokonuje się wydania wygranej na podstawie Kuponu/dowodu Zakupu promocyjnego, którego
autentyczności nie można stwierdzić, Kuponu/dowodu Zakupu promocyjnego zniszczonego, bądź w
przypadku utraty Kuponu/dowodu Zakupu promocyjnego.
22. Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania Nagrody Natychmiastowej jeżeli:

a.

nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b.

z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mogła odebrać nagrody; lub

c.

Kupon ze wskazaniem wygranej Nagrody Natychmiastowej będzie podrobiony lub uszkodzony
w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub

d.

Kupon nie będzie dotyczył Nagrody Natychmiastowej; lub

e.

nie zwróci części Kuponu z oznaczeniem wygranej Nagrody Natychmiastowej; lub

f.

nie okaże (na żądanie sprzedawcy Sklepu) dowodu Zakupu promocyjnego; lub

g.

nie potwierdzi pisemnie odbioru Nagrody Natychmiastowej.

23. Uczestnik może zostać zwycięzcą dowolnej liczby Nagród Natychmiastowych.
SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD DODATKOWYCH
24. Aby odebrać Nagrodę Dodatkową należy dokonać zgłoszenia w terminie od godz. 00:00:00 dnia
01.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.10.2017 roku nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu
Promocyjnego, za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.urodzajnagrod.pl ,
której adres jest podany na Kuponie (zwanego dalej „Zgłoszeniem Wygranej Dodatkowej”).
Zgłoszenie Wygranej Dodatkowej może być dokonane wyłącznie na podstawie Kuponu, na którym po
usunięciu farby zdrapkowej widoczny jest symbol/informacja o Nagrodzie Dodatkowej. Zgłoszenia
Wygranej Dodatkowej biorą również udział w losowaniu Nagrody Głównej.
25. W Zgłoszeniu Wygranej Dodatkowej Uczestnik jest zobowiązny:
a. podać, przez wpisanie w odpowiednich polach, swoje dane w postaci: imienia, nazwiska,
dokładnego adresu zamieszkania (wraz z kodem i miejscowością) oraz numeru telefonu
(dodatkowo Uczestnik może podać adres e-mail),
b. podać, przez wpisanie w odpowiednim polu, Kod Kuponu wygrywającego Nagrodą Dodatkową,
c. potwierdzić, przez zaznaczenie odpowiednich pól (check box):
 ukończenie 18 lat, zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego

postanowień oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzenia Loterii,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych przez Grupę Kapitałową INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w
Olkuszu (32-300) Al. 1000-lecia 15G,

d.

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania
informacji handlowej drogą elektroniczną przez Grupę Kapitałową INTERMAG
Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu (32-300) Al. 1000-lecia 15G,
zatwierdzić Zgłoszenie poprzez kliknięcie polecenia „wyślij”/”zapisz”, które powoduje
zarejestrowanie Zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora. Dokonanie Zgłoszenia
zostanie potwierdzone wyświetleniem informacji o przyjęciu Zgłoszenia oraz o możliwości
przedstawinia Uczestnikowi dodatkowego żądania Organizatora określonego w pkt 27
Regulaminu.

26. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń Wygranej Dodatkowej. Jeden Kupon upoważnia
Uczestnika do zarejestrowania wyłącznie jednego Zgłoszenia. Jeden Kod Kuponu może być zgłoszony
przez Uczestnika w Loterii wyłącznie jeden raz.
27. Uczestnikom, którzy dokonali Zgłoszenia wygranej Nagrody Dodatkowej zgodnie z trybem pkt 24
Regulaminu Organizator może dodatkowo postawić żądanie przesłania czytelnej kopii (skanu lub
zdjęcia) części Kuponu z Kodem oraz kopii dowodu Dowodu Zakupu potwierdzajacego dokonanie

Zakupu promocyjnego. Ww. żądanie może zostać przedstawione Uczestnikowi przez Organizatora
telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania przez Uczestnika Zgłoszenia. Połączenie
telefoniczne będzie wykonane na numer telefonu podany w Zgłoszeniu Wygranej Dodatkowej w dni
robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.
28. W przypadku wskazanym w pkt 27 Regulaminu Organizator podejmie trzy próby połączenia
telefonicznego z Uczestnikiem, który dokonał Zgłoszenia wygranej Nagrody Dodatkowej w Loterii.
Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co
najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem
telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, blokada połączeń z
numerami zastrzeżonymi). Próby połączeń są wykonywane do czasu skutecznego połączenia z
weryfikowaną osobą lub do czasu wykonania ostatniej trzeciej nieudanej próby połączenia. Każda
próba połączenia z weryfikowanym Uczestnikiem wykonana zostanie w innym dniu.
29. Na dodatkowe żądanie Organizatora podczas ww. połączenia telefonicznego, Uczestnik zostanie
poproszony o przesłanie kopii (skanu lub zdjecia) części Kuponu z Kodem i kopii dowodu Zakupu
promocyjnego. W takim przypadku, Uczestnik jest zobowiązany przesłać dokumenty w jeden z poniżej
podanych sposobów:
a.

za pośrednictwem wiadomosci MMS wysłanej na numer 884 942 423 w ciągu 3 dni
kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu
terminu decyduje data wpływu widomosci MMS pod podany przez konsultanta numer telefonu.
Koszt wysłania ww. wiadomsci MMS jest zgodny z taryfą Operatora.

b.

pocztą mailową na adres: intermag@playprint.pl, w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty
przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu pod podany adres e-mail.

30. W przypadku dodatkowego żądania Organizatora ostateczna weryfikacja prawa do Nagrody
Dodatkowej następuje na podstawie cech szczególnych części Kuponu z Kodem/Dowodu Zakupu
promocyjnego. Nie przyznaje się prawa do nagrody oraz nie dokonuje się wydania wygranej na
podstawie części Kuponu z Kodem/Dowodu Zakupu promocyjnego, którego autentyczności nie można
stwierdzić, części Kuponu z Kodem/Dowodu Zakupu promocyjnego zniszczonego, bądź w przypadku
utraty części Kuponu z Kodem/Dowodu Zakupu promocyjnego.
31. Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania Nagrody Dodatkowej jeżeli:
a.

nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b.

nie dokona Zgłoszenia zgodnie z pkt 24-26 Regulaminu; lub

c.

nie spełni (w przypadku żądania Organizatora) warunków określonych w pkt 29 Regulaminu;
lub

d.

z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mogła odebrać nagrody; lub

e.

przesłana na żądanie Organizatora kopia (skan lub zdjęcie) części Kuponu z Kodem lub kopia
(skan lub zdjęcie) Dowodu Zakupu promocyjnego będą nieczytelne lub będą kopią ww.
dokumentów uszkodzonych w sposób uniemożliwiający ich odczytanie; lub

f.

kopia części Kuponu z Kodem nie będzie dotyczyła Nagrody Dodatkowej; lub

g.

Kod na przesłanej na żądanie Organizatora kopii (skanie lub zdjęciu) części Kuponu będzie
niezgodny z Kodem podanym w Zgłoszeniu Wygranej Dodatkowej,

h.

kopia Dowodu Zakupu nie będzie spełniała warunków określonych w pkt 8a lit i Regulaminu.

32. Uczestnik może zostać zwycięzcą dowolnej liczby Nagród Dodatkowych na podstawie części
Kuponów z Kodem dotyczącym Nagrody Dodatkowej zgłoszonych zgodnie z trybem określonym w
pkt 24-26 Regulaminu.

33. Nagrody Dodatkowe wydawane będą zgodnie z trybem pkt 58 Regulaminu.
SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW NAGRODY GŁÓWNEJ I NIEROZDYSPONOWANYCH
NAGRÓD DODATKOWYCH
34. Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej w Loterii należy:
a.

Dokonać Zgłoszenia Wygranej Dodatkowej w sposób określony w pkt 24-26 Regulaminu; lub

b.

w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.10.2017 roku nie
wcześniej niż po dokonaniu Zakupu Promocyjnego, za pośrednictwem formularza znajdującego
się na stronie www.urodzajnagrod.pl , której adres jest podany na Kuponie dokonać zgłoszenia
udziału w Loterii zgodnie z trybem pkt 35-36 Regulaminu (zwanego dalej „Zgłoszeniem
Loteryjnym”). Zgłoszenie Loteryjne może być dokonane na podstawie Kuponu
niewygrywającego lub na podstawie Kuponu wygrywającego Nagrodę Natychmiastową.
35. W Zgłoszeniu Loteryjnym Uczestnik jest zobowiązny:
a. podać, przez wpisanie w odpowiednich polach, swoje dane w postaci: imienia, nazwiska,
dokładnego adresu zamieszkania (wraz z kodem i miejscowością) oraz numeru telefonu,
b. podać, przez wpisanie w odpowiednim polu, Kod Kuponu niewygrywającego lub
wygrywającego Nagrodę Natychmiastową,
c. potwierdzić, przez zaznaczenie odpowiednich pól (check box):
 ukoczenie 18 lat, zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego

postanowień oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach przeprowadzenia Loterii,
 potwierdzić, przez zaznaczenie odpowiedniego pola (check box), wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez
Grupę Kapitałową INTERMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu (32-300) Al. 1000lecia 15G,

 potwierdzić, przez zaznaczenie odpowiedniego pola (check box), wyrażenie

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania informacji
handlowej drogą elektroniczną przez Grupę Kapitałową INTERMAG Sp. z o.o. z
d.

siedzibą w Olkuszu (32-300) Al. 1000-lecia 15G,
zatwierdzić Zgłoszenie poprzez kliknięcie polecenia „wyślij”/”zapisz”, które powoduje
zarejestrowanie Zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora. Dokonanie Zgłoszenia
zostanie potwierdzone wyświtleniem informacji o przyjęciu Zgłoszenia.

36. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń Loteryjnych. Jeden Kupon upoważnia Uczestnika
do zarejestrowania wyłącznie jednego Zgłoszenia. Jeden Kod z Kuponu może być zgłoszony przez
Uczestnika w Loterii wyłącznie jeden raz.
37. Losowanie Nagrody Głównej odbędzie się w siedzibie spółki Intermag Sp. z o.o. w Olkuszu (32-300),
Al. 1000-lecia 15G w dniu 10.11.2017 roku po rozlosowaniu Nagród Dodatkowych określonych w pkt
38 Regulaminu. W losowaniu Nagrody Głównej biorą udział wszystkie Zgłoszenia Wygranych
Dodatkowych dokonane w terminie od godz. 00:00:00 dnia 01.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia
31.10.2017 roku oraz wszystkie Zgłoszenia Loteryjne dokonane w terminie od godz. 00:00:00 dnia
01.02.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia 31.10.2017 roku
38. Nagrody Dodatkowe, które nie zostały Zgłoszone zgodnie z trybem pkt 24-26 Regulaminu do godz.
23:59:29 dnia 31.10.2017 roku lub do których prawo zostało utracone (zgodnie z pkt 31 Regulaminu)
zostaną rozlosowane w kolejności od najmniej do najbardziej wartościowych w dniu 10.11.2017 roku
w siedzibie spółki Intermag Sp. z o.o. w Olkuszu (32-300), Al. 1000-lecia 15G przed losowaniem
Nagrody Głównej.

39. Nagrody Dodatkowe określone w pkt 38 Regulaminu oraz Nagroda Główna będą losowane w
następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do losowania, przypisywana jest (w
programie Excel) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie Zgłoszeń dopuszczonych
do danego losowania (zwane dalej „Liczbami Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią
liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo:
jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze
jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny)
będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu
określonego przez wartość pierwszej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli
ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie
będzie 0-2). Losowania nagród odbywają się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie
poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny
przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W
wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że
wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas
losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę
Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, będzie
powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie
539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to
wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim
wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane
do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz z końcówką 47).
Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście
udziałów uprawnionych do danego Losowania.
40. Do każdej losowanej Nagrody Dodatkowej określonej w pkt 38 Regulaminu i Nagrody Głównej
zostaną wylosowane trzy Zgłoszenia: jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz dwa Zgłoszenia rezerwowe.
Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności zostaną
wylosowane zwycięskie Zgłoszenia do nagród, następnie Zgłoszenia rezerwowe pierwsze, a jako
ostatnie Zgłoszenie rezerwowe drugie. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane Nagrody
Dodatkowe i Zgłoszenia rezerwowe do Nagród Dodatkowych a następnie Nagroda Główna i
Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej.
41. Jedno Zgłoszenie może być wylosowane wyłącznie jeden raz. Jeden Uczestnik może wygrać w
przypadku Nagród Dodatkowych wskazanych w pkt 38 Regulaminu wyłącznie jedną Nagrodę
Dodatkową w Loterii (oprócz Nagród Dodatkowych wskazanych w pkt 32 Regulaminu).
42. Zgłoszenia wylosowane do Nagród Dodatkowych określonych w pkt 38 Regulaminu i Nagrody
Głównej zostaną zweryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w pkt
43-49 Regulaminu.
43. W ciągu 3 dni roboczych od dnia losowania pod numer telefonu podany w wylosowanym Zgłoszeniu
będą dzwonić konsultanci z informacją o wygranej nagrodzie i trybie jej odbioru. Połączenia zostaną
wykonane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 16:00.
44. 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 połączenie, przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak
możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat
telefoniczny, blokada połączeń z numerami zastrzeżonymi). Próby połączeń są wykonywane do czasu
skutecznego połączenia z weryfikowaną osobą lub do czasu wykonania ostatniej trzeciej nieudanej
próby połączenia. Każda próba połączenia z weryfikowanym Uczestnikiem wykonana zostanie w
innym dniu.
45. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 43-44 Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany:

a.

potwierdzić swój udział w Loterii,

b.

podać swoje dane w postaci imienia i nazwiska,

c.

potwierdzić, że nie należy do grona osób wskazanych w pkt 6 Regulaminu.

46. Dodatkowo Organizator może żądać od weryfikowanego Uczestnika przesłania czytelnej kopii (skanu
lub zdjęcia) części Kuponu z Kodem, który Uczestnik podał w wylosowanym Zgłoszeniu oraz kopii
Dowodu Zakupu poświadczającego dokonanie Zakupu promocyjnego. Żądanie może zostać
przedstawione telefonicznie podczas rozmowy, o której jest mowa w pkt 45 Regulaminu. Wówczas,
weryfikowany Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty z danymi osobowymi
wskazanymi w pkt 45 b Regulaminu w jeden z poniżej podanych sposobów:
a. za pośrednictwem wiadomości MMS wysłanej na numer 884 942 423 w ciągu 3 dni
kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu
terminu decyduje data wpływu widomości MMS pod podany przez konsultanta numer
telefonu. Koszt wysłania ww. wiadomości MMS jest zgodny z taryfą Operatora,
b. pocztą mailową na adres intermag@playprint.pl w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty
przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu pod podany przez konsultanta adres e-mail..
47. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunku określonego w pkt 45-46 Regulaminu
lub wszystkie trzy próby połączeń będzie nieudane, wówczas traci on prawo do nagrody, które
przechodzi na osobę, której Zgłoszenie zostało wylosowane jako Zgłoszenie rezerwowe.
48. Osoba, która dokonała Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe zostanie powiadomiona
telefonicznie zgodnie z trybem pkt 44-46 Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych liczonych od:
a. dnia, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik nie spełni któregokolwiek z warunków
określonych w pkt 45-46 Regulaminu, lub
b. ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć wiadomość MMS lub wiadomość e-mail z
prawidłową kopią części Kuponu z Kodem i kopią Dowodu Zakupu promocyjnego (w
przypadku dodatkowego żądania Organizatora) od poprzednio weryfikowanego Uczestnika,
lub
c. dnia w którym nie powiodła się ostatnia trzecia próba połączenia telefonicznego z
poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem.
49. Weryfikacja Zgłoszeń wylosowanych jako Zgłoszenia rezerwowe będzie przebiegała zgodnie z
procedurą określoną w pkt 47-48 Regulaminu w kolejności ich umieszczenia na liście do czasu
przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych
50. Procedura weryfikacyjna prawa do Nagród Dodatkowych określonych w pkt 38 Regulaminu oraz
Nagrody Głównej zakończy się najpóźniej w dniu 02.12.2017 roku.
51. Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania Nagrody Głównej i/lub Nagrody Dodatkowej
określonej w pkt 38 Regulaminu jeżeli:
a.

nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b.

z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mogła odebrać nagrody; lub

c.

odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub

d.

nie prześle kopii Dowodu Zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu promocyjnego lub
kopii części Kuponu z Kodem ( w wypadku żądania Organizatora); lub

e.

przesłana kopia Dowodu Zakupu lub kopia Kuponu z Kodem będą nieczytelne; lub

f.

przesłana kopia

Dowodu Zakupu promocyjnego lub kopia części Kuponu z Kodem (w

wypadku żądania Organizatora),
uniemożliwiający jej odczytanie; lub

będzie

podrobiona

lub

uszkodzona

w

sposób

g.

przesłana kopia części Kuponu będzie miała inny Kod niż podany w Zgłoszeniu,

h.

przesłana kopia Dowodu Zakupu nie będzie dotyczyła Zakupu promocyjnego; lub

i.

przesłana kopia Dowodu Zakupu promocyjnego będzie miała datę inną niż wskazana w pkt 8
Regulaminu.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
52. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba
zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, jeśli będą tego
wymagały obowiązujące przepisy. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa
powołana przez Organizatora Loterii komisja (zwana „Komisją”), 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.
53. Osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie, a w szczególności osoby wydające nagrody,
przeprowadzające weryfikacje prawa do nagrody nie są zobowiązane do posiadania świadectw
zawodowych.
54. Z przebiegu Loterii Komisja sporządzi protokół zawierający w szczególności opis sposobu wyłonienia
laureatów oraz wyniki Loterii.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
55. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361 z późn. zm.).
56. Wyniki Loterii w postaci:
a) ilości i rodzaju wydanych Nagród Natychmiastowych
oraz
b) imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości laureatów Nagród Dodatkowych i Nagrody
Głównej
będą podane na stronie www.playprint.pl od dnia 06.12.2017 roku do dnia 18.12.2017 roku.
57. Nagrody Natychmiastowe wydawane są wyłącznie w Sklepie, w którym Uczestnik dokonał Zakupu
promocyjnego i otrzymał wygrywający Kupon nie później niż do dnia 31.10.2017 roku. Nagrody te
wydawane są za zwrotem części Kuponu z oznaczeniem wygranej oraz pisemnym potwierdzeniem
odbioru nagrody. Wyłącznie Kupony zweryfikowane przez sprzedawcę Sklepu, jako autentyczne
uprawniają ich posiadaczy do odbioru nagrody. Kupony uszkodzone, sfałszowane lub noszące ślady
przeróbek są nieważne i nie uprawniają ich posiadaczy do udziału w Loterii oraz odbioru nagrody.
Sprzedawca ma prawo zażądać od Uczestnika okazania dowodu Zakupu promocyjnego, na podstawie,
którego Uczestnik otrzymał Kupon. Niespełnienie tego żądania skutkuje utratą prawa do nagrody.
58. Nagrody Dodatkowe zostaną przesłane przesyłką pocztową lub kurierską na adresy Zwycięzców
podane w Zgłoszeniu nie później niż do dnia 18.12.2017 roku.

59. Nagroda Główna zostanie wydana w siedzibie Organizatora Najpóźniej do dnia 18.12.2017 roku.
Nagroda Główna zostanie wydana za pisemnym potwierdzeniem odbioru nagrody.
60. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim
przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
61. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego i/lub finansowego.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
62. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 28.12.2017 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.
63. 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 „Urodzaj Nagród”. Dopisek nie jest
obowiązkowy.
64. 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.
65. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 26.01.2018 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego
uczestnika o wyniku reklamacji).
66. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
67. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne.
68. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
69. Regulamin Loterii dostępny będzie na stronie www.playprint.pl, www.urodzajnagrod.pl oraz w
siedzibie Organizatora tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń (w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00) w czasie trwania Loterii.
70. W sprawach nieuregulowanych
obowiązujące przepisy prawa.

niniejszym Regulaminem mają

zastosowanie powszechnie

71. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, spełnia określone w
nim warunki uczestnictwa i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień
72. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika Loterii, a w szczególności z powodu podania błędnego adresu.

73. Organizator oświadcza, że nie prowadzi korespondencji z Uczestnikiem za pomocą połączeń
telefonicznych oprócz:
a. połączeń telefonicznych wykonanych zgodnie z pkt 27-29 Regulaminu (w wypadku
dodatkowego żądania Organizatora),
b. połączeń telefonicznych wykonanych zgodnie z pkt 43-45 i 48-49 Regulaminu do osób, których
Zgłoszenia zostały wylosowane w Loterii jako zwycięskie lub rezerwowe.
Wszystkie połączenia telefoniczne z Uczestnikami wykonywane są na koszt Organizatora.

