REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria Chata Polska”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Loteria Chata Polska”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, www.smolar.pl, zwana dalej „organizatorem”.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii
i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych oraz zgłoszenia do loterii. Czas trwania
sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów za minimum
25,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100). Zakup promocyjny powinien być
dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej
i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.
Zakup promocyjny może (nie musi) obejmować produkt partnera/produkty partnerów,
wskazane w pkt. 4.4. regulaminu.
Produkty partnerów z pkt. 4.4 regulaminu mogą być dostępne w sklepach promocyjnych
zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże
zakup promocyjny produktu partnerów dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej nie
uprawnia do wzięcia udziału w loterii.
Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów dostępnych w sklepach
promocyjnych:
a) napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa, które bierze udział w loterii) w rozumieniu
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016 poz. 487 ze zm.);
b) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych
lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U.2017 poz.
957 ze zm.);
c) leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3
ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (t.j. Dz.U. 2017 poz. 149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia
niemowląt.
W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych
z loterii, podstawą do wzięcia udziału w loterii będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona
o wartość zakupu produktów wyłączonych.
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Każdy jednorazowy zakup promocyjny dowolnych produktów za minimum 25,00 zł brutto
(słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100), o którym mowa powyżej, uprawnia do
otrzymania jednego losu w loterii. Uczestnik, który w ramach jednej transakcji
udokumentowanej jednym dowodem zakupu promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu
promocyjnego, ma prawo do otrzymania za każde kolejne 25,00 zł brutto (słownie:
dwadzieścia pięć złotych 00/100) dwóch losów, z tym zastrzeżeniem, że w ramach jednej
transakcji udokumentowanej jednym dowodem zakupu promocyjnego uczestnik może
otrzymać maksymalnie 9 losów oraz dodatkowo 1 los w związku z zakupem produktu
partnera.
Przykładowo uczestnik, który dokona jednorazowego zakupu promocyjnego o łącznej
wartości (bez zakupu produktów partnera):
- 25,00 zł – otrzyma 1 los w loterii,
- 50,00 zł – otrzyma 3 losy w loterii,
- 75,00 zł – otrzyma 5 losów w loterii,
- 100,00 zł – otrzyma 7 losów w loterii,
- 125,00 zł – otrzyma 9 losów w loterii,
- 200,00 zł – otrzyma 9 losów w loterii
z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków wskazanych w regulaminie.
Uczestnik, który w ramach jednej transakcji (udokumentowanej jednym dowodem zakupu
promocyjnego) dokonał zakupu produktu partnera, ma prawo do otrzymania jednego
dodatkowego losu w loterii. Warunkiem przyznania dodatkowego losu jest zaznaczenie
odpowiedniego oświadczenia w formularzu zgłoszeniowym, iż zgłaszany dowód zakupu
potwierdza zakup produktu partnera (zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu). Bez względu na ilość
zakupionych produktów partnerów w ramach jednej transakcji, uczestnik ma prawo do
otrzymania tylko jednego dodatkowego losu, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych
warunków wskazanych w regulaminie.
Przykładowo:
Wartość
jednorazowego zakupu
promocyjnego (wartość
widniejąca na jednym
dowodzie zakupu)

Ilość
zakupionych
produktów
partnerów
(przykład)

Ilość
przyznanych
losów

25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
125,00 zł
125,00 zł
125,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
200,00 zł

0 szt.
1 szt.
3 szt.
0 szt.
1 szt.
3 szt.
0 szt.
1 szt.
3 szt.
0 szt.
1 szt.
3 szt.

1 los
2 losy
2 losy
5 losów
6 losów
6 losów
9 losów
10 losów
10 losów
9 losów
10 losów
10 losów

4.4 Produkt partnera / Produkty partnerów – dowolnie wybrany przez uczestnika produkt
partnera spośród producentów / dystrybutorów marek wskazanych na stronie internetowej
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loterii. Zakup promocyjny obejmujący produkt partnera uprawniający do otrzymania
dodatkowego losu w loterii musi dotyczyć produktu partnera, który jest promowany w dniu
dokonania zakupu. Organizator, w czasie trwania sprzedaży promocyjnej, będzie
zamieszczał na stronie internetowej loterii pod adresem: www.wygrywajcogodzine.pl listę
produktów partnerów wraz z datą obowiązywania listy. Powyższe listy będą publikowane
w następujące dni:
− lista nr 1 zostanie opublikowana w dniu 08.11.2018 r. i będzie zawierała produkty
promocyjne obowiązujące od godz. 00:00:00 dnia 08.11.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia
14.11.2018 r.,
− lista nr 2 zostanie opublikowana w dniu 15.11.2018 r. i będzie zawierała produkty
promocyjne obowiązujące od godz. 00:00:00 dnia 15.11.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia
21.11.2018 r.,
− lista nr 3 zostanie opublikowana w dniu 22.11.2018 r. i będzie zawierała produkty
promocyjne obowiązujące od godz. 00:00:00 dnia 22.11.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia
28.11.2018 r.,
− lista nr 4 zostanie opublikowana w dniu 29.11.2018 r. i będzie zawierała produkty
promocyjne obowiązujące od godz. 00:00:00 dnia 29.11.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia
05.12.2018 r.,
− lista nr 5 zostanie opublikowana w dniu 06.12.2018 r. i będzie zawierała produkty
promocyjne obowiązujące od godz. 00:00:00 dnia 06.12.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia
12.12.2018 r.,
− lista nr 6 zostanie opublikowana w dniu 13.12.2018 r. i będzie zawierała produkty
promocyjne obowiązujące od godz. 00:00:00 dnia 13.12.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia
19.12.2018 r.,
− lista nr 7 zostanie opublikowana w dniu 20.12.2018 r. i będzie zawierała produkty
promocyjne obowiązujące od godz. 00:00:00 dnia 20.12.2018 r. do godz. 23:59:59 dnia
24.12.2018 r.
4.5 Sklepy promocyjne – wybrane sklepy sieci Chata Polska na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w których można dokonać zakupu promocyjnego. Szczegółowa lista sklepów sieci
Chata Polska, które biorą udział w niniejszej loterii znajduje się w załączniku nr 1 do
regulaminu.
4.6 Strona
internetowa
loterii
–
strona
internetowa
pod
adresem:
www.wygrywajcogodzine.pl, na której znajduje się formularz służący do zgłoszenia się do
loterii oraz na której będzie publikowana lista produktów partnerów, zgodnie z pkt. 4.4
regulaminu.
4.7 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
4.8 Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu
promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki,
który został wystawiony przez sklep promocyjny, którego nazwa i adres znajdują się na
dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby loterii nie jest
w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
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W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego
udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz nazwa sklepu promocyjnego stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 08.11.2018 r. a kończy w dniu
29.03.2019 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 24 regulaminu.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna
rozpocznie się w dniu 08.11.2018 r. a zakończy w dniu 24.12.2018 r.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.
22 (1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii nie
mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert
Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
Chata Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu
niniejszego regulaminu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków
rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę
i teściów.
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny
w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569 Łódź,
ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/LoteriaChata-Polska,
a
także
na
stronie
internetowej
loterii
pod
adresem:
www.wygrywajcogodzine.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii powinna spełnić łącznie następujące warunki:
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
b) dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,
c) koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
d) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
loterii na zasadach określonych w regulaminie, w terminie od godziny 00:00:00 dnia
08.11.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2018 r.
11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, powinien dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) adres e-mail uczestnika,
b) numer telefonu komórkowego uczestnika,
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c) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu
znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu
promocyjnego) – patrz załącznik nr 2 do regulaminu,
d) data zakupu promocyjnego (znajduje się najczęściej w lewej, górnej stronie paragonu, na
linii numeru dowodu zakupu) – patrz załącznik nr 2 do regulaminu,
e) wskazanie sklepu promocyjnego, w którym dokonano zakupu promocyjnego (poprzez
wybór z rozwijanej listy dostępnej w formularzu) – patrz załącznik nr 2 do regulaminu,
f) wartość zakupu promocyjnego wynikająca ze zgłaszanego dowodu zakupu promocyjnego,
g) zaznaczenie w formularzu obowiązkowych (obligatoryjnych) oświadczeń uczestnika loterii:
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Loteria Chata Polska” i akceptuję jego
treść.”.
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Smolar
Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź
dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Loteria Chata Polska”.
Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo
dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia
wzięcie udziału w loterii.”.
h) zaznaczenie w formularzu opcjonalnego (fakultatywnego) oświadczenia uczestnika loterii:
 „Oświadczam, iż w ramach zgłaszanego zakupu dokonałem/-am zakupu produktu
partnera w rozumieniu regulaminu loterii „Loteria Chata Polska”.”.
11.3 System komputerowy organizatora przy każdym zgłoszeniu zakupu promocyjnego
(prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej loterii)
automatycznie nalicza uczestnikowi odpowiednią ilość losów, zgodnie z pkt. 4.3 regulaminu,
uwzględniając wartość dokonanego zakupu promocyjnego oraz to czy zakup promocyjny
obejmuje produkt partnera, o którym mowa w pkt. 4.4 regulaminu.
11.4 Po przesłaniu zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik
loterii otrzyma potwierdzenie zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez
wyświetlenie informacji o przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo
potwierdzenie zgłoszenia do loterii zostanie wysłane uczestnikowi poprzez wiadomość e-mail
na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program
pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora,
w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.
11.5 Uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone
w aktualną przeglądarkę internetową np.: Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer lub
Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów
teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną
konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.
11.6 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego
zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego
samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde
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kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat i nie będzie przyjmowane do
bazy zgłoszeń do loterii.
11.7 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania,
korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach całej loterii
otrzymać dowolną ilość nagród natychmiastowych oraz dowolną ilość nagród
natychmiastowych z puli niewydanych nagród natychmiastowych, jeśli taka powstanie, oraz
tylko jedną nagrodę dzienną, oraz tylko jedną nagrodę miesięczną. Dotyczy to również
sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów i/lub
adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody dziennej i/lub nagrody
miesięcznej. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik
zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą dzienną i/lub jedną nagrodą miesięczną, a kolejna
nagroda dzienna i/lub miesięczna, która by mu przypadła, zostanie przekazana uczestnikowi
z listy rezerwowej laureatów.
11.8 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać
prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych
zakupów udokumentować oryginałem dowodu zakupu i zgłoszeniem do loterii. Przesłanie
większej liczby numerów dowodów zakupu w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno
zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).
11.9 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia
warunki określone w regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone
w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może
żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych
danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii,
w tym m. in.:
- podania wszystkich numerów telefonów i/lub adresów e-mail podanych w zgłoszeniu do
loterii,
- własnoręcznie podpisanie oświadczenia przez uczestnika o wyrażeniu zgody na uzyskanie
w jego imieniu danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów
telefonów, które są zarejestrowane na uczestnika, od wszystkich operatorów
telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie art. 159 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo
telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1489 ze zm.) ww. operatorów z zachowania
tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów, które są
zarejestrowane na uczestnika i polecenie ich ujawnienia organizatorowi loterii.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa
spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania
wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym
wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 17.1, pkt. 17.2 i pkt. 17.3 regulaminu.
W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo
do nagrody dziennej i/lub miesięcznej wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej
laureatów. W przypadku laureata nagrody natychmiastowej, niewydana nagroda pozostaje
w dyspozycji organizatora.
11.10 Każdy jeden los danego uczestnika bierze udział w grze o:
− nagrodę natychmiastową, w danej godzinie w etapie dziennym, w której prawidłowe
zgłoszenie zostało przyjęte przez formularz zgłoszeniowy, zgodnie z 11.2 regulaminu,
oraz
− nagrodę dzienną, w etapie dziennym, w którym prawidłowe zgłoszenie zostało przyjęte
przez formularz zgłoszeniowy, zgodnie z 11.2 regulaminu,
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oraz
− nagrodę miesięczną w etapie miesięcznym, w którym prawidłowe zgłoszenie zostało
przyjęte przez formularz zgłoszeniowy, zgodnie z 11.2 regulaminu.
Każdy jeden los danego uczestnika, z wyłączeniem zwycięskich losów, tj. takich które
zostały wylosowane do nagrody natychmiastowej, dziennej lub miesięcznej w loterii, bierze
także udział w ewentualnym losowaniu nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród
natychmiastowych, jeżeli taka pula powstanie.
11.11 Jeden los uprawnia do wygrania maksymalnie trzech nagród, tj. jednej nagrody
natychmiastowej albo jednej nagrody natychmiastowej z puli niewydanych nagród
natychmiastowych oraz jednej nagrody dziennej oraz jednej nagrody miesięcznej.
11.12 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia
08.11.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2018 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu
promocyjnego.
11.13 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza
niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się,
iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data
i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania
zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.
11.14 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać
się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych
w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień regulaminu.
11.15 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
GRA O NAGRODY DZIENNE I MIESIĘCZNE – POSTANOWIENIA OGÓLNE
12.1 Losowania nagród dziennych i nagród miesięcznych przeprowadzone będą zgodnie
z harmonogramem wskazanym w pkt. 13.3 i pkt. 14.3 regulaminu w biurze organizatora
w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.
12.2 Jeżeli w danym dniu następuje kilka losowań to zawsze odbywają się one
w następującej kolejności: jako pierwsze odbywa się losowanie nagrody dziennej, a po nim
losowanie nagrody miesięcznej.
12.3 Losowanie nagród dziennych oraz nagród miesięcznych w loterii będzie
przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie
losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem
loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia.
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Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób
sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
12.3.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer jako urządzenie do gier
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r.
(tj. Dz.U. 2018 r. poz. 165 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji
przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej
jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora jako podmiot posiadający
zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego
naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
12.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
GRA O NAGRODY DZIENNE
13.1 W trakcie trwania loterii odbędzie się 47 (słownie: czterdzieści siedem) losowań
laureatów nagród dziennych.
13.2 W trakcie każdego losowania nagród dziennych zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden)
laureat nagrody dziennej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody dziennej.
Każde losowanie laureatów nagrody dziennej przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody dziennej (laureat nr 1),
− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody dziennej (laureat nr
2).
13.3 Losowania laureatów nagród dziennych odbywać się będą w następujące dni:
− losowanie nr 1) 09.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 08.11.2018 r.,
− losowanie nr 2) 12.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 09.11.2018 r.,
− losowanie nr 3) 12.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 10.11.2018 r.,
− losowanie nr 4) 12.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 11.11.2018 r.,
− losowanie nr 5) 13.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 12.11.2018 r.,
− losowanie nr 6) 14.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 13.11.2018 r.,
− losowanie nr 7) 15.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 14.11.2018 r.,
− losowanie nr 8) 16.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 15.11.2018 r.,
− losowanie nr 9) 19.11.2018 r.. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 16.11.2018 r.,
− losowanie nr 10) 19.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 17.11.2018 r.,
− losowanie nr 11) 19.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 18.11.2018 r.,
− losowanie nr 12) 20.11.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00
23:59:59 dnia 19.11.2018 r.,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

losowanie nr 13) 21.11.2018
23:59:59 dnia 20.11.2018 r.,
losowanie nr 14) 22.11.2018
23:59:59 dnia 21.11.2018 r.,
losowanie nr 15) 23.11.2018
23:59:59 dnia 22.11.2018 r.,
losowanie nr 16) 26.11.2018
23:59:59 dnia 23.11.2018 r.,
losowanie nr 17) 26.11.2018
23:59:59 dnia 24.11.2018 r.,
losowanie nr 18) 26.11.2018
23:59:59 dnia 25.11.2018 r.,
losowanie nr 19) 27.11.2018
23:59:59 dnia 26.11.2018 r.,
losowanie nr 20) 28.11.2018
23:59:59 dnia 27.11.2018 r.,
losowanie nr 21) 29.11.2018
23:59:59 dnia 28.11.2018 r.,
losowanie nr 22) 30.11.2018
23:59:59 dnia 29.11.2018 r.,
losowanie nr 23) 03.12.2018
23:59:59 dnia 30.11.2018 r.,
losowanie nr 24) 03.12.2018
23:59:59 dnia 01.12.2018 r.,
losowanie nr 25) 03.12.2018
23:59:59 dnia 02.12.2018 r.,
losowanie nr 26) 04.12.2018
23:59:59 dnia 03.12.2018 r.,
losowanie nr 27) 05.12.2018
23:59:59 dnia 04.12.2018 r.,
losowanie nr 28) 06.12.2018
23:59:59 dnia 05.12.2018 r.,
losowanie nr 29) 07.12.2018
23:59:59 dnia 06.12.2018 r.,
losowanie nr 30) 10.12.2018
23:59:59 dnia 07.12.2018 r.,
losowanie nr 31) 10.12.2018
23:59:59 dnia 08.12.2018 r.,
losowanie nr 32) 10.12.2018
23:59:59 dnia 09.12.2018 r.,
losowanie nr 33) 11.12.2018
23:59:59 dnia 10.12.2018 r.,
losowanie nr 34) 12.12.2018
23:59:59 dnia 11.12.2018 r.,
losowanie nr 35) 13.12.2018
23:59:59 dnia 12.12.2018 r.,
losowanie nr 36) 14.12.2018
23:59:59 dnia 13.12.2018 r.,
losowanie nr 37) 17.12.2018
23:59:59 dnia 14.12.2018 r.,
losowanie nr 38) 17.12.2018
23:59:59 dnia 15.12.2018 r.,

r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

losowanie nr 39) 17.12.2018
23:59:59 dnia 16.12.2018 r.,
losowanie nr 40) 18.12.2018
23:59:59 dnia 17.12.2018 r.,
losowanie nr 41) 19.12.2018
23:59:59 dnia 18.12.2018 r.,
losowanie nr 42) 20.12.2018
23:59:59 dnia 19.12.2018 r.,
losowanie nr 43) 21.12.2018
23:59:59 dnia 20.12.2018 r.,
losowanie nr 44) 08.01.2019
23:59:59 dnia 21.12.2018 r.,
losowanie nr 45) 08.01.2019
23:59:59 dnia 22.12.2018 r.,
losowanie nr 46) 08.01.2019
23:59:59 dnia 23.12.2018 r.,
losowanie nr 47) 08.01.2019
23:59:59 dnia 24.12.2018 r.

r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.
r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 do godz.

GRA O NAGRODY MIESIĘCZNE
14.1 W trakcie trwania loterii odbędą się 2 (słownie: dwa) losowania laureatów nagród
miesięcznych.
14.2 W trakcie każdego losowania nagród miesięcznych zostanie wyłoniony 1 (słownie:
jeden) laureat nagrody miesięcznej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody
miesięcznej.
Każde losowanie laureatów nagrody miesięcznej przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody miesięcznej (laureat nr 1),
− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody miesięcznej (laureat
nr 2).
14.3 Losowania laureatów nagród miesięcznych odbywać się będą w następujące dni:
− losowanie nr 1) w dniu 04.12.2018 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
pierwszego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 08.11.2018 r. do godz.
23:59:59 dnia 30.11.2018 r.,
− losowanie nr 2) w dniu 08.01.2019 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania
drugiego etapu miesięcznego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 01.12.2018 r. do godz.
23:59:59 dnia 24.12.2018 r.
GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE
15.1 Gra o nagrody natychmiastowe została podzielona na 1.128 (słownie: jeden tysiąc sto
dwadzieścia osiem) etapów godzinowych. Etap godzinowy odpowiada każdej godzinie, w
każdym dniu w okresie trwania sprzedaży promocyjnej loterii. Sprzedaż promocyjna trwa 47
(słownie: czterdzieści siedem) dni a każdy dzień sprzedaży promocyjnej składa się z 24
(słownie: dwudziestu czterech) godzin, co łącznie daje 1.128 (słownie: jeden tysiąc sto
dwadzieścia osiem) etapów godzinowych.
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15.2 W każdym etapie godzinowym loterii nagradzany jest los, który zostanie zarejestrowany
w bazie zgłoszeń jako los nr 40 (słownie: czterdzieści) w każdej godzinie zegarowej w danym
etapie dziennym (każda godzina zegarowa zaczyna się w 00:00 minucie i sekundzie, a
kończy się w 59:59 minucie i sekundzie danej godziny). Łącznie w każdym etapie dziennym
nagrodzone mogą zostać maksymalnie 24 (słownie: dwadzieścia cztery) losy (po jednym
losie w każdej godzinie w danym dniu sprzedaży promocyjnej). W okresie trwania sprzedaży
promocyjnej łącznie nagrodzonych może zostać maksymalnie 1.128 (słownie: jeden tysiąc
sto dwadzieścia osiem) prawidłowych zgłoszeń.
15.3 Prawidłowe zgłoszenia uczestników wpływają do bazy zgłoszeń według kryterium czasu
i według tego kryterium nadawany jest numer porządkowy każdego losu w danej godzinie w
danym etapie dziennym loterii. Uczestnik, którego los zarejestrowany zostanie jako
czterdzieste w danej godzinie w danym etapie dziennym loterii nagradzany jest
automatycznie nagrodą natychmiastową.
15.4 Jeżeli w danym etapie godzinowym loterii zostanie zarejestrowanych mniej niż 40
(słownie: czterdzieści) prawidłowych zgłoszeń i nie będzie możliwe wyłonienie laureata
nagrody natychmiastowej w danej godzinie, wówczas nagroda natychmiastowa z danej
godziny tego dnia przechodzi do puli tzw. niewydanych nagród natychmiastowych.
GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE
NATYCHMIASTOWYCH

Z

PULI

NIEWYDANYCH

NAGRÓD

16.1 W losowaniu nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród natychmiastowych
(w przypadku kiedy taka pula powstanie) biorą udział wszystkie losy uczestników loterii,
dokonane w okresie od godziny 00:00:00 dnia 08.11.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia
24.12.2018 r., z wyłączeniem zwycięskich losów, tj. takich które zostały wylosowane do
nagrody natychmiastowej, dziennej oraz miesięcznej.
16.2 Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych
(w przypadku kiedy taka pula powstanie) odbędzie się w dniu 08.01.2019 r. w biurze
organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, 93 – 569 Łódź, w godzinach od 10:00 do
14:00, po przeprowadzeniu losowania laureatów nagrody miesięcznej w drugim etapie
miesięcznym w loterii.
16.3 Losowanie laureatów nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych
(w przypadku kiedy taka pula powstanie) przeprowadzone zostanie zgodnie
z postanowieniami pkt. 12.3 regulaminu. Losowana będzie taka liczba laureatów, która
odpowiadać będzie liczbie nagród z puli niewydanych nagród natychmiastowych.
NAGRODY
17.1 Nagrodą miesięczną w loterii jest samochód osobowy marki Toyota Aygo o wartości
42.300,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych 00/100) brutto. Szczegółowy
opis nagrody miesięcznej w loterii znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo
do nagrody miesięcznej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 4.700,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość
nagrody miesięcznej wynosi 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych
00/100) brutto, przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 4.700,00 zł (słownie: cztery
tysiące siedemset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi
należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną
deklarację PIT.
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Łączna liczba nagród miesięcznych wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki.
Łączna wartość nagród miesięcznych wynosi 94.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery
tysiące złotych 00/100) brutto.
17.2 Nagrodą dzienną w loterii są bony towarowe sieci sklepów Chata Polska o łącznej
wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto.
Łączna liczba nagród dziennych wynosi 47 (słownie: czterdzieści siedem) sztuk.
Łączna wartość nagród dziennych wynosi 23.500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące
pięćset złotych 00/100) brutto.
17.3 Nagrodą natychmiastową w loterii jest kwota 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych
00/100) brutto przekazana w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku
bankowego zgodnie z pkt. 20.4 regulaminu,
Łączna liczba nagród natychmiastowych wynosi 1.128 (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia
osiem) sztuk.
Łączna wartość nagród natychmiastowych wynosi 22.560,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa
tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
17.4 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 1.177 (słownie: jeden tysiąc sto
siedemdziesiąt siedem) sztuk.
17.5 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 140.060,00 zł (słownie: sto
czterdzieści tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
17.6 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody
rzeczowe.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
18.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
ustawy o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie
niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem
niniejszej loterii.
18.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 18.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE
DZIENNYCH

WYNIKÓW

LOSOWANIA

NAGRÓD

MIESIĘCZNYCH

I

NAGRÓD

19.1 Laureaci nagród miesięcznych i nagród dziennych w loterii zostaną powiadomieni
o wygranej, w tym o rodzaju nagrody, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia
losowania za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS
i/lub wiadomości e-mail na numer tel. / adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym do
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loterii oraz w przypadku laureata nagrody miesięcznej dodatkowo telefonicznie na numer
telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.
Organizator w treści wiadomości SMS i/lub w treści wiadomości e-mail oraz dodatkowo –
w przypadku kontaktu z laureatem nagrody miesięcznej – telefonicznie poinformuje
o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych danych i oświadczeń
laureata, o których mowa w pkt. 19.3 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.
19.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia laureata
nagrody miesięcznej i laureat nagrody dziennej o wygranej z powodu podania przez
uczestnika błędnego numeru telefonu/adresu e-mail lub zmiany numeru telefonu/adresu
e-mail w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie
komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony
lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody miesięcznej niepodjęcia
rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu
podejmowanych przez organizatora w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach
dnia. Organizator podejmie co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego, w trzech
różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając
każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku
zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po
usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub jest
poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia
uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej.
W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za
niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny
czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, ewentualnej powyższej informacji
e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej
uczestnika.
19.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów nagród miesięcznych i nagród
dziennych, o którym mowa w pkt. 19.1 regulaminu, wynik losowań nagród miesięcznych
i nagród dziennych w niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie
internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer dowodu zakupu
promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.
19.4 Warunkiem wydania nagrody miesięcznej i nagrody dziennej jest przesłanie przez jej
laureata, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 19.1 regulaminu
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości
SMS i/lub wiadomości e-mail, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata,
tj.:
− oryginał dowodu zakupu,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
− pełen adres zamieszkania laureata,
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii, wskazany w pkt.
11.2 regulaminu,
− własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:


„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.



„Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Loteria Chata Polska” i akceptuję jego
treść.”.
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Smolar
Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź
dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Loteria Chata Polska”.
Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo
dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia
wzięcie udziału w loterii.”.



„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Chata Polska S. A. z siedzibą w Poznaniu oraz sklepów
promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem
członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

Dodatkowo laureat nagrody miesięcznej zobowiązany jest do podania niżej wskazanych
danych i podpisania niżej wskazanego oświadczenia (dotyczy tylko laureata nagrody
miesięcznej):
− seria i numer dokumentu tożsamości,
− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL,


„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę miesięczną w postaci samochodu osobowego marki
Toyota Aygo, zgodnie z regulaminem loterii „Loteria Chata Polska” oraz że pokryję
wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu,
obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych
z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”.

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów nagród dziennych oraz
miesięcznych, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/LoteriaChata-Polska, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane
i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora,
z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
19.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń
przez laureata nagrody miesięcznej i/lub laureata nagrody dziennej w terminie wskazanym
w pkt. 19.6 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody miesięcznej przechodzi na laureata
z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej
będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody
miesięcznej. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych
powyżej w terminie wskazanym w pkt. 19.7 regulaminu, niewydana nagroda miesięczna i/lub
nagroda dzienna pozostaje w dyspozycji organizatora.
19.6 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród miesięcznych
oraz nagród dziennych, laureaci muszą zgłosić do organizatora w terminach wynikających
z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 22.01.2019 r. O zachowaniu terminu do
doręczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata nagrody dziennej
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oraz nagrody miesięcznej, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza
niż do dnia 29.01.2019 r.
19.7 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród
miesięcznych oraz nagród dziennych, laureaci rezerwowi muszą zgłosić do organizatora
w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 12.02.2019 r.
O zachowaniu terminu do doręczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od
laureata rezerwowego nagrody dziennej oraz nagrody miesięcznej, decyduje data jej
otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 19.02.2019 r.,
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH
20.1 Laureaci nagród natychmiastowych zostaną poinformowani o wygranej natychmiast po
dokonaniu zwycięskiego zgłoszenia do loterii, w danej godzinie, poprzez wyświetlenie
odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej loterii, a także dodatkowo poprzez
wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii,
zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.
20.2 Laureaci nagród natychmiastowych z puli niewydanych nagród natychmiastowych
(jeżeli taka pula powstanie) zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od
dnia przeprowadzenia losowania nagród, o którym mowa w pkt. 16.2 regulaminu, poprzez
wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w zgłoszeniu do loterii.
20.3 Organizator w treści komunikatu jak i w treści wiadomości e-mail, o których mowa w pkt.
20.1 oraz pkt. 20.2 regulaminu, poinformuje o sposobie i terminie przekazania /
zamieszczenia przez laureata oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu
niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 20.4 regulaminu, które
umożliwią przekazanie nagrody.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub
urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie laureata loterii np. za
umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta
laureat, wiadomości e–mail od organizatora z informacją o nagrodzie, w kategorii
„wiadomości – śmieci / SPAM” w skrzynce odbiorczej laureata loterii.
20.4 Warunkiem wydania nagrody natychmiastowych jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie
formularza dla laureatów nagród, który będzie dostępny dla laureatów na stronie internetowej
loterii, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora
wiadomości e-mail informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 20.1 lub pkt. 20.2
regulaminu. Laureat nagrody natychmiastowej zobowiązany będzie podać w tym formularzu
następujące dane i oświadczenia:
− imię i nazwisko,
− pełen adres zamieszkania (jeżeli laureat posiada),
− numeru rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, na który zostanie wysłana nagroda natychmiastowa,
− zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu
promocyjnego (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB
i musi być wykonany w formacie jpg lub png lub gif lub tif lub pdf),
− oraz zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.


„Zapoznałem/-am się z regulaminem loterii „Loteria Chata Polska” i akceptuję jego
treść.”.
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa przez administratora danych osobowych Smolar
Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź
dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Loteria Chata Polska”.
Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo
dostępu do podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia
wzięcie udziału w loterii.”.



„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, Chata Polska S. A. z siedzibą w Poznaniu oraz sklepów
promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem
członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.

20.5 Laureaci nagród natychmiastowych powinni podać i wysłać wymagane dane
i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej loterii, zgodnie z pkt. 20.4
regulaminu w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia
22.01.2019 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród,
decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 22.01.2019 r.
20.6 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej ww. danych
i oświadczeń przez laureatów nagród natychmiastowych, niewydane nagrody
natychmiastowe pozostaną w dyspozycji organizatora.
WYDANIE NAGRÓD MIESIĘCZNYCH
21.1 Warunkiem odebrania nagrody miesięcznej jest:
− przedłożenie oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem (zgodnym
ze wskazanym w zgłoszeniu) oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży
promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina
nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.12 regulaminu (poprzez doręczenie go na
adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 19.1, pkt. 19.4, pkt. 19.6 lub pkt. 19.7
regulaminu),
− zarejestrowanie samochodu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego
ubezpieczenia OC,
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata nagrody
miesięcznej, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru
nagrody).
21.2 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdów, obowiązkowego ubezpieczenia
OC pojazdów oraz kosztów dojazdu laureatów do miejsca odbioru nagród w postaci
samochodów osobowych marki Toyota Aygo. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów
pozostaje w gestii każdego laureata nagrody miesięcznej.
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21.3 Nagrody miesięczne zostaną wydane w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym
z laureatami, najpóźniej do dnia 15.03.2019 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez
laureatów samochodów osobowych oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz
innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdów.
21.4 Nagrody miesięczne nieodebrane z winy laureatów do dnia 15.03.2019 r. pozostają
w dyspozycji organizatora.
WYDANIE NAGRÓD DZIENNYCH
22.1 Warunkiem odebrania nagrody dziennej jest:
− przedłożenie oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem (zgodnym
ze wskazanym w zgłoszeniu) oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży
promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina
nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.12 regulaminu (poprzez doręczenie go na
adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 19.1, pkt. 19.4, pkt. 19.6 lub pkt. 19.7
regulaminu),
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata nagrody
dziennej, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru nagrody).
22.2 Nagrody dzienne zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej,
zgodnie z postanowieniami regulaminu, nie później jednak niż do 26.02.2019 r.
W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na
którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można
umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy
kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 05.03.2019 r.
22.3 Nagrody dzienne nieodebrane z winy laureatów do dnia 05.03.2019 r. pozostają
w dyspozycji organizatora.
WYDANIE NAGRÓD NATYCHMIASTOWYCH
23.1 Warunkiem odebrania nagrody natychmiastowej jest zamieszczenie / załączenie
w formularzu dla laureatów nagród natychmiastowych na stronie internetowej loterii,
oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem (zgodnym ze wskazanym
w zgłoszeniu) oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest
jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia
zgodnie z pkt. 11.12 regulaminu.
23.2 Nagrody natychmiastowe w postaci przelewu bankowego zostaną przekazane
najpóźniej do dnia 31.01.2019 r. na numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank
z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez laureata w formularzu
zgodnie z pkt. 20.4 regulaminu. Za datę przelewu uznaje się datę obciążenia rachunku
organizatora.
23.3 Nagrody natychmiastowe nieodebrane z winy laureatów do dnia 31.01.2019 r.
pozostają w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
24.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania loterii na piśmie, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez
doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno –
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
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Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 22.03.2019 r.
24.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
24.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej.
24.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 29.03.2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu terminu decyduje
data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego).
24.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
25.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
25.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
26.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27.1 Administratorem danych osobowych w loterii „Loteria Chata Polska” jest Smolar
Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.
27.2 Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez administratora danych osobowych są
przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu
związanym z organizacją przedmiotowej loterii, w tym w celu przyjmowania zgłoszeń do
loterii, ustalenia prawa do nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji
oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku
z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
(ogólne
rozporządzenie
o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie
obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w loterii,
d) uczestnikowi przysługuje:
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
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- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569
Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom
w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi
serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu
www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, operatorom pocztowym /
przewoźnikom, podmiotom uczestniczącym w realizacji/wydaniu
nagrody, a także
podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej
przepisami prawa,
h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
27.3 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz.
165 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
27.4 Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz.
165 ze zm.).
27.5 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl
używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się
telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni
robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą
operatora).
ORGANIZATOR
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Chata Polska”
Szczegółowa lista sklepów sieci Chata Polska, które biorą udział w niniejszej loterii.

Lp.

WOJEWÓDZTWO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
dolnośląskie
wielkopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
dolnośląskie
wielkopolskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
lubuskie
wielkopolskie
Lubuskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
lubuskie
Lubuskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
Lubuskie
wielkopolskie
lubuskie

KOD
POCZTOWY
66-110
66-110
66-110
66-110
66-432
63-604
62-003
64-600
59-700
64-305
59-420
59-700
62-512
64-840
85-317
85-320
85-132
74-520
62-090
87-850
87-850
87-602
87-408
78-550
64-700
66-016
62-004
66-615
62-069
74-400
74-400
87-126
87-126
63-330
63-012
62-070
64-550
72-420
59-180
59-180
83-420
67-200
67-200
62-200
66-400
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MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

BABIMOST
BABIMOST
BABIMOST
BABIMOST
BACZYNA
BARANÓW
Biedrusko
BOGDANOWO
BOLESŁAWIEC
BOLEWICE
BOLKÓW
BRZEŹNIK 37 A
BRZEŹNO
BUDZYŃ
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
CEDYNIA
CEREKWICA
CHOCEŃ
CHOCEŃ
CHROSTKOWO
CIECHOCIN
CZAPLINEK
CZARNKÓW
CZERWIEŃSK
CZERWONAK
DĄBIE
DĄBROWA
DĘBNO LUBUSKIE
DĘBNO LUBUSKIE
DOBRZEJEWICE
DOBRZEJEWICE
DOBRZYCA
DOMINOWO
DOPIEWO
DUSZNIKI WLKP.
DZIWNÓW
GAWORZYCE
GAWORZYCE
GŁODOWO
GŁOGÓW
GŁOGÓW
GNIEZNO
GORZÓW WLKP

GAGARINA 20
LEŚNA 5
RYNEK 21
PIŁSUDSKIEGO 10
GORZOWSKA 36
RYNEK 14
ŚWIERCZEWSKIEGO
OS. SŁONECZNE 11G/2
ŁUKASIEWICZA 10/41
NOWA 1
RYNEK 13
BRZEŹNIK
KONIŃSKA 18
PRZEMYSŁOWA 10A
OKRZEI 2
WARYŃSKIEGO 52
UGORY 23
PUŁASKIEGO
SZAMOTULSKA 28
SIKORSKIEGO 15
ŚMIŁOWICE 32
CHROSTOWO 101
CIECHOCIN 176
WAŁECKA 56
SIKORSKIEGO 2
B.CHROBREGO 1
GDYŃSKA 120
ŁUŻYCKA 3C
Szafirowa 1a
BOH. WRZEŚNIA 27
CHOJEŃSKA
DOBRZEJEWICE 11A
DOBRZEJEWICE 73
RÓŻANA 7
CENTRALNA 13
MŁYŃSKA 9
POWSTAŃCÓW WLKP 2
OS.RYBACKIE 113A
DWORCOWA 95B
DALKÓW 2
Głodowo 54/1
POŁANIECKA 13
RYCERSKA 25A
WOLNOŚCI 42 B
UL. POZNAŃSKA 99
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46
47
48
49
50
51
52

lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
wielkopolskie
lubuskie

66-400
66-400
66-400
66-400
68-130
62-066
68-320

GORZÓW WLKP
GORZÓW WLKP
GORZÓW WLKP
GORZÓW WLKP
GOZDNICA
GRANOWO
JASIEŃ

53

dolnośląskie

58-500

JELENIA GÓRA

54
55
56

dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie

58-506
58-500
57-343

57

dolnośląskie

55-002

58
59
60
61
62
63
64
65
66

zachodniopomorskie
wielkopolskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie

72-400
64-530
63-600
87-620
59-180
74-106
62-500
62-500
85-010

67

wielkopolskie

62-831

68
69
70
71
72
73
74
75

wielkopolskie
lubuskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
lubuskie
lubuskie
wielkopolskie

62-025
67-240
69-110
62-028
62-028
67-120
67-120
64-316

76

wielkopolskie

64-316

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
wielkopolskie
lubuskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
dolnośląskie
lubuskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
dolnośląskie

64-420
83-420
66-433
62-031
68-300
64-310
64-830
78-651
74-300
56-215
67-231
63-100
83-404
67-100
67-100
67-124
59-730

JELENIA GÓRA
JELENIA GÓRA
JELENIÓW
KAMIENIEC
WROCŁAWSKI
KAMIEŃ POMORSKI
KAŹMIERZ
KĘPNO
KIKÓŁ
KŁOBUCZYN
KOŁBACZ
KONIN
KONIN
KORONOWO
KORZENIEW,
DZIERZBIN
KOSTRZYN
KOTLA
KOWALÓW
KOZIEGŁOWY
KOZIEGŁOWY
KOŻUCHÓW
KOŻUCHÓW
KUŚLIN
KUŚLIN MICHORZEWO
KWILCZ
LINIEWO
LUBISZYN
LUBOŃ
LUBSKO
LWÓWEK
MARGONIN
MIROSŁAWIEC GÓRNY
MYŚLIBÓRZ
NIECHLÓW
NIELUBIA
NOCHOWO (ŚREM)
NOWA KARCZMA
NOWA SÓL
NOWA SÓL
NOWE MIASTECZKO
NOWOGRODZIEC
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PAPUSZY 5 A
SŁONECZNA 6
Górczyńska 23
KOMBATANTÓW 2
KOŚCIELNA 14
OGRODOWA 1A
LUBSKA 3
KOMEDY-TRZCIŃSKIEGO
12
KIEPURY 10-12
PLAC PIASTOWSKI 34
PLAC SPÓŁDZIELCZY 49
WROCŁAWSKA 98
SZCZECIŃSKA 12
JANA PAWŁA II 26
RYNEK 7
PL.KOŚCIUSZKI 9
KŁOBUCZYN 150
SZARYCH MNICHÓW 11
PIŁSUDSKIEGO 16 A
PLAC GÓRNIKA 4
PL. ZWYCIĘSTWA 17
Dzierzebin 78
POZNAŃSKA 37
GŁOGOWSKA 99-103
RADOWSKA 27
POZNAŃSKA 15C
OSIEDLE LEŚNE 21 A
CHOPINA 2
22 LIPCA 1
EMILI SZCZANIECKIEJ 8
EMILI SZCZANIECKIEJ 23
POWSTAŃCÓW WLKP 1B
DWORCOWA 30
GORZOWSKA 3 A
11 LISTOPADA 51
UL. XX -lecia PRL 57
RYNEK 32
KOŚCIELNA 17
OS.XXX-LECIA LLP 4
M. BUCZKA 10
ul. Głogowska 13
NIELUBIA 46A
ŚREMSKA 10
STAROGARDZKA 1
WITOSA 7 1/2
XXX-LECIA 8
DŁUGA 4
CZERNA 44A
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NOWOGRÓD
BOBRZAŃSKI
NOWY BARKOCZYN
NOWY TOMYŚL
OBROWO
OBRZYCKO
OŁDRZYCHOWICE
KŁODZKIE
Osiecznica
OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
OSTRÓW
WIELKOPOLSKI

94

lubuskie

66-008

95
96
97
98

pomorskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie

83-422
64-300
87-126
64-520

99

dolnośląskie

57-360

100

dolnośląskie

59-724

101

wielkopolskie

63-410

102

wielkopolskie

63-400

103

lubuskie

67-106

OTYŃ

104
105
106

wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie

62-005
62-053
62-045

OWIŃSKA
PECNA K/ MOSINY
PNIEWY

107

zachodniopomorskie

78-320

POŁCZYN ZDRÓJ

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie

60-501
61-361
61-501
60-479
60-740
60-658
60-501
61-429
61-630
60-115
60-688
61-690
60-189

POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ

121

wielkopolskie

61-611

POZNAŃ

122
123

wielkopolskie
wielkopolskie

61-611
61-031

POZNAŃ
POZNAŃ

124

wielkopolskie

61-215

POZNAŃ

125
126

wielkopolskie
wielkopolskie

60-443
60-158

POZNAŃ
POZNAŃ

127

wielkopolskie

60-101

POZNAŃ

128
129

wielkopolskie
wielkopolskie

60-637
61-156

POZNAŃ
POZNAŃ

130

wielkopolskie

60-688

POZNAŃ

131
132

wielkopolskie
wielkopolskie

60-101
61-690

POZNAŃ
POZNAŃ

133

wielkopolskie

60-681

POZNAŃ

134
135
136

wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie

60-660
86-120
64-234

POZNAŃ
PRUSZCZ
PRZEMĘT
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KRÓTKA 1
Jana Pawła II 9
OS. ST.BATOREGO 20
ALEJA LIPOWA 7
RYNEK 2
KŁODZKA 54C
Parowa 45
BRACKA 79
INŻYNIERSKA 1
BOLESŁAWA
CHROBREGO 15
PLAC PRZEMYSŁAWA 1C
SZKOLNA 4
STRZELECKA 32
PLAC 1000 LECIA
PAŃSTWA POLSKIEGO 13
LITERACKA 34
STAROŁĘCKA 50A
DĄBRÓWKI 1
STRZESZYŃSKA 63
SZARYCH SZEREGÓW 12
BONIN 8
KRASZEWSKIEGO 5
JESIONOWA 8
OS. POD LIPAMI 104
LESZCZYŃSKA 3/5
STRÓŻYŃSKIEGO 29
OS PRZYJAŹNI 141A
ZŁOTOWSKA 45
NARAMOWICKA
232/BOŻYDARA
NARAMOWICKA 170
WARSZAWSKA 93
OS.POWSTAŃ
NARODOWYCH 33
MUSZKOWSKA 2
KEPLERA 1
WICHROWE WZGÓRZE
paw.101
WOJSKA POLSKIEGO 6/8
OS. PIASTOWSKIE 78
OS JANA III SOBIESKIEGO
52
GARBARY 57
OS PRZYJAŹNI 132A
OS. BOLESŁAWA
CHROBREGO
BŁĘKITNA 1/7
GŁÓWNA 20
JAGIELLOŃSKA 13
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137
138
139
140
141
142

wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
lubuskie
wielkopolskie
wielkopolskie

62-081
62-081
62-081
60-015
63-900
62-023

PRZEŹMIEROWO
PRZEŹMIEROWO
PRZEŹMIEROWO
PRZYLEP
RAWICZ
ROBAKOWO

143

dolnośląskie

59-950

RUSZÓW

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

lubuskie
wielkopolskie
wielkopolskie
lubuskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
lubuskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
lubuskie
dolnośląskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
dolnośląskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie

69-110
60-185
60-185
59-101
74-106
62-571
62-060
62-002
62-020
62-020
63-600
64-500
64-500

179

lubuskie

66-001

180
181
182
183
184
185

Lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie

65-752
65-960
65-001
65-936
66-016
65-434

RZEPIN
SKÓRZEWO
SKÓRZEWO
SOBIN
STARE CZARNOWO
STARE MIASTO
STĘSZEW
SUCHY LAS
SWARZĘDZ
SWARZĘDZ
SYCÓW
SZAMOTUŁY
SZAMOTUŁY
SZCZECIN
SZLICHTYNGOWA
ŚWIDNICA
ŚWIEBODZICE
ŚWIEBODZICE
ŚWIEBODZIN
ŚWIĘTOSZÓW
TRZCIEL
TRZCIŃSKO ZDRÓJ
TULCE
USTRONIE MORSKIE
WĄGROWIEC
WĄGROWIEC
WĄGROWIEC
WĘGLINIEC
WIERUSZÓW
WŁOCŁAWEK
WŁOSZAKOWICE
WRONKI
WRONKI
WRONKI
WRONKI
ZAWADA (ZIELONA
GÓRA)
ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA

67-407
58-100
58-160
58-160
66-200
59-726
66-320
74-510
64-004
78-111
62-100
62-100
62-100
59-940
98-400
87-800
64-140
64-510
64-510
64-510
64-510
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RYNKOWA 75C
CHYBY, CEDROWA 1
RYNKOWA 142/144
22-LIPCA 30 D
Szczanieckich 1
OS.TYGRYSIE 26A
II ARMI WOJSKA
POLSKIEGO 2
UL. DWORCOWA 48
POZNAŃSKA 74
BRATNIA 1
POLKOWICKA 77
SZCZECIŃSKA 46
BARCZYGŁÓW 38 A
POZNAŃSKA 19 A
BOGUSŁAWSKIEGO 16
CEGIELSKIEGO 31
CIESZKOWSKIEGO 9-11
PLAC WOLNOŚCI 6
KRASICKIEGO 35A
ŁĄKOWA 18
SZWEDZKA 28
GŁOGOWSKA 7
SZYMANOWSKIEGO 13
Rynek 2
UL. KRZYWOUSTEGO 44
POZNAŃSKA 29
BRZOZOWA 14
SIERCZ 38
KRÓTKA 11
POZNAŃSKA 10
Wojska Polskiego 17
JEŻYKA 48,46
11 LISTOPADA 3
ŚW. WOJCIECHA 17
SIKORSKIEGO 26
ul. Klemensa Wierusza 5
MONIUSZKI 1
LEŚNA 1
NOWOWIEJSKA 72 B
Plac Targowy 3
MICKIEWICZA 75
Chojno 67 B
ZIELONOGÓRSKA 32
OBJAZDOWA
CYPRYSOWA 1
GRUNWALDZKA 43
II ARMII 30/40
WOJSKA POLSKIEGO 88 C
MORELOWA 34

23

186
187

lubuskie
kujawsko-pomorskie

65-559
88-400
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ZIELONA GÓRA
ŻNIN

OKULICKIEGO 37
GNIEŹNIEŃSKA 1 F

24

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Chata Polska”
Wizualizacja przykładowego paragonu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer
dowodu zakupu, data zakupu oraz nazwa sklepu promocyjnego.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Chata Polska”
Opis nagrody miesięcznej w loterii promocyjnej „Loteria Chata Polska”
Nagrodą miesięczną w loterii promocyjnej „Loteria Chata Polska” jest samochód osobowy
marki Toyota Aygo o wartości 42.300,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych
00/100) brutto.

Model Nowe AYGO
Rocznik 2018
Nadwozie 5-DRZWIOWY
Silnik 1.0_VVT-i 72
Skrzynia biegów 5M/T
Wersja x
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
6 poduszek powietrznych
ABS + EBD
System stabilizacji toru jazdy VSC
System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
ISOFIX
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Immobilizer
Wyłącznik przedniej poduszki pasażera
System monitorowania ciśnienia w oponach
Projektorowe lampy główne
Światła do jazdy dziennej typu LED
Tylne światła LED
Wygląd zewnętrzny
Felgi stalowe z kołpakami, opony 165/65 R14
Tylny spojler ze światłem stop
X-grill w kolorze czarnym matowym
Tylny dyfuzor w kolorze czarnym matowym
Wygląd wnętrza
Panele deski rozdzielczej w kolorze czarnym matowym
Komfort
Wspomaganie kierownicy
Gniazdo elektryczne 12 V
Zestaw naprawczy opony
Tylna pokrywa bagażnika otwierana kluczykiem
Podstawowe dywaniki
Fotele
Składane w całości oparcie tylnej kanapy
Tapicerka materiałowa
Wyposażenie dodatkowe
Pakiet Comfort
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa
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- Klimatyzacja manualna, Radio + MP3, USB, Aux-In, 2 głośniki
Specyfikacja
Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn.zm. i aktami wykonawczymi)
Średnio [litry/100 km] 4.1
Miasto [litry/100 km] 4.9
Poza miastem [litry/100 km] 3.6
Zalecane paliwo 95 bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa [litry] 35
Średnia emisja CO2 [g/km] 93
Silnik
Mechanizm zaworów 12-zaworowy DOHC
System wtrysku paliwa elektroniczny wtrysk wielopunktowy
Pojemność skokowa [cm3] 998
Średnica x skok [mm x mm] 71,0 x 84,0
Stopień sprężania 11,5:1
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 72 (53)/6000
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 93/4400
Europejski standard emisji spalin
Spełniana norma Euro VI
Osiągi
Maksymalna prędkość [km/h] 160
0–100 km/h [s] 13.8
Współczynnik oporu powierza [Cx] 0.29
Promień zawracania kół [m] 4.7
Zawieszenie
Przód kolumny MacPhersona
Tył belka skrętna
Hamulce
Przód tarczowe – 247 mm x 20 mm
Tył bębnowe – 200 mm
Masy i wymiary
Masa własna [kg] min./maks. 940
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1240
Pojemność bagażnika (litry) 168
Długość [mm] 3465
Szerokość [mm] 1615
Wysokość [mm] 1460
Długość wnętrza [mm] 1630
Szerokość wnętrza [mm] 1300
Wysokość wnętrza [mm] 1210
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