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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„MIESZKAM W GMINIE NIEMCE I TU PŁACĘ PODATKI” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejsza loteria promocyjna (dalej zwana „Loterią”) urządzana jest pod nazwą „Mieszkam w Gminie Niemce i tu 

płacę podatki”. 

2. Organizatorem Loterii jest Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK, reprezentowana przez 

Roberta Kieszka, z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116/117, posiadającą NIP: 

727-248-50-21, REGON: 101045250, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Loteria trwa od dnia 15.03.2017 r. do dnia 28.07.2017 r., przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień 

przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z par. 9. ust. 5. 

4. Przyjmowanie zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się dnia 15.03.2017 r. o godzinie 00:00:01, a kończy dnia 05.05.2017 

r. o godzinie 23:59:59. 

5. Loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 

471) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 

6. Loteria ma charakter lokalny i urządzana jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie lubelskim, w gminie 

Niemce. 

7. Definicje: 

1) Loteria – niniejsza loteria promocyjna urządzana pod nazwą „Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki”; 

2) Regulamin – niniejszy regulamin Loterii; 

3) Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w par. 2. Regulaminu; 

4) Laureat – zdobywca Nagrody w Loterii; 

5) Deklaracja podatkowa PIT – poprawnie wypełniona i złożona przez Uczestnika w każdy przewidziany prawem 

sposób (np. drogą elektroniczną, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, drogą pocztową),  

w terminie od dnia 01.01.2017 r. do dnia  30.04.2017 r. (ponieważ 30.04.2017 r. wypada w niedzielę, Uczestnik 

może złożyć deklarację podatkową PIT najpóźniej w dniu 02.05.2017 r.), deklaracja podatkowa PIT (podatek 

dochodowy, roczne zeznanie podatnika) za 2016 r., złożona w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie. 

Uczestnik w Deklaracji podatkowej PIT musi wskazać gminę Niemce jako miejsce zamieszkania. Dla potrzeb 

niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że Deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez 

pracodawcę lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową z zachowaniem zasady, o której 

mowa w zdaniu poprzednim; 

6) Miejsce zamieszkania – w polskim prawie cywilnym miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa  

z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC); 

7) Zgłoszenie – czynność określona w par. 3. ust. 1. Regulaminu; 

8) Nagroda/y – Nagrody wskazane w par. 4. ust. 2. Regulaminu Loterii; 

9) POK – Punkt Obsługi Klienta mieszczący się w Urzędzie Gminy Niemce w Niemcach (21-025 Niemce) przy 

ul. Lubelskiej 121. 

8. Administratorem bazy danych osobowych zebranych do celów Loterii jest Organizator – Agencja Marketingu 

Zintegrowanego AMBASADA MAREK, reprezentowana przez Roberta Kieszka, z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) 

przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 116/117. Dane osobowe Uczestnik Loterii udostępnia dobrowolnie. 

Uczestnikom Loterii przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, jak również prawo ich poprawiania 

i żądania zaprzestania przetwarzania czy usunięcia. 

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które  

w dniu przystąpienia do Loterii ukończyły 18 lat oraz w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.04.2017 r. złożyły 

Deklarację podatkową PIT za 2016 r. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie (adres: ul. T. Szeligowskiego 
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24, 20-883 Lublin) i wskazały w deklaracji podatkowej PIT gminę Niemce jako miejsce zamieszkania oraz 

spełniają pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu z zastrzeżeniem zdania następnego. W Loterii nie mogą 

brać udziału pracownicy Organizatora, Urzędu Gminy Niemce, pracownicy podległych mu jednostek 

organizacyjnych gminy, radni gminy, sołtysi oraz członkowie najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod 

pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia). 

2. Uczestnik, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Przystąpienie do Loterii poprzez 

przesłanie prawidłowego Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami, akceptuje je i  potwierdza, 

że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 

3. Uczestnikiem Loterii mogą być jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Dane osobowe są 

przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonej Loterii i wydania Nagród. Każdy  

z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wydania Nagrody.  

4. Laureaci Nagród w Loterii mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dobrowolne wyrażenie zgody na bezpłatne 

wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego podczas wydania mu Nagrody lub w związku z jej 

otrzymaniem w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na 

rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku i głosu Uczestnika oraz wykorzystywanie go we wszelkich znanych  

w dniu składania oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez: 

1) utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet; 

2) utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu 

magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera; 

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;  

5) nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób 

zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany; 

6) utrwalanie na nośnikach materialnych − zwielokrotnienie dowolną techniką; 

7) wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu; 

8) nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej; 

9) korzystanie w celach reklamowych i marketingowych. 

5. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i marketingowych, o której mowa 

powyżej w ust. 4. jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie 

do otrzymania Nagrody. 

6. Po zakończeniu wydawania Nagród w Loterii Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych 

w postaci imion, pierwszych liter nazwisk oraz nazw miejscowości zamieszkania Laureatów na liście zwycięzców 

Loterii, na co pisemną zgodę może wyrazić Laureat Loterii w Protokole Odbioru Nagrody (PON), przy czym 

wydanie Nagrody w Loterii nie jest w żaden sposób zależne od wyrażenia takiej zgody przez Laureata. 

 

§ 3 

ZASADY URZĄDZANIA LOTERII 

 

1. Aby wziąć udział w Loterii należy: 

1) spełnić łącznie warunki opisane w par. 2. ust. 1. Regulaminu Loterii; 

2) zgłosić w okresie od dnia 15.03.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez: 

a) wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do 

urny promocyjnej, która znajduje się w Urzędzie Gminy Niemce w Niemcach (21-025 Niemce) przy ul. 

Lubelskiej 121, na parterze, w Punkcie Obsługi Klienta (dalej: „POK”). Na kuponie należy wpisać: imię, 

nazwisko, numer telefonu komórkowego do kontaktu oraz numer PESEL, wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów niniejszej Loterii oraz złożyć swój czytelny podpis; 
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b) rejestrację swojego zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.niemce.pl/loteria, za 

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących 

danych: 

 imię, 

 nazwisko,  

 numeru telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np. 500000000, 

 numer PESEL, 

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez Organizatora 

loterii promocyjnej urządzanej pn. „Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki” dla celów 

związanych z organizacją loterii i jej przeprowadzeniem. Moje dane osobowe udostępniam 

dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich poprawienia lub 

usunięcia oraz zaprzestania przetwarzania”, 

 przepisanie kodu zabezpieczającego captcha, 

 zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”. 

2. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia do udziału w Loterii. Pozostałe Zgłoszenia od tego  

samego  Uczestnika  nie  zwiększają  szansy  wygrania  nagrody,  będą traktowane jako duplikaty i będą usuwane 

z bazy do losowania. 

3. Obie formy Zgłoszenia są równoważne, uczestnik sam decyduje w jaki sposób zgłosić się do Loterii. 

 

§ 4 

NAGRODY 

 

1. Organizator przewidział łącznie 6 (słownie: sześć) Nagród rzeczowych. Nagrody wraz z ich ilością i wartością 

wskazuje się w ust. 2 poniżej. 

2. Lista Nagród w Loterii: 

1) Nagrodę Główną stanowi 1 (słownie: jeden) telewizor SONY KD-55XD7005 (4K, 55”, Smart TV),  

o wartości jednostkowej 4 190,00 zł brutto wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 466,00 zł brutto. 

Łączna wartość Nagrody Głównej to 4 656,00 zł brutto; 

2) Nagrodę I stopnia stanowi 1 (słownie: jeden) aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa) NIKON D3300  

w zestawie z obiektywem 18-105VR o wartości jednostkowej 2 229,00 zł brutto; 

3) Nagrodę II stopnia stanowi 1 (słownie: jedna) konsola SONY PlayStation 4 1TB + 4 gry o wartości 

jednostkowej 1 599,00 zł brutto; 

4) Nagrody III stopnia stanowią 3 (słownie: trzy) cyfrowe aparaty fotograficzne CANON IXUS 160 o wartości 

jednostkowej 379,00 zł brutto. 

3. Łączna wartość Nagród w Loterii promocyjnej wynosi: 9 621,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia 

jeden złotych zero groszy) brutto. 

4. Laureatowi danej Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do 

otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, czy rzeczowego. 

5. Dodatkowa Nagroda Pieniężna, o której mowa w ust. 2. pkt. 1) powyżej, nie jest wydawana do rąk Uczestnika, lecz 

jest potrącana przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 

od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział w Loterii, wyraża zgodę. 

6. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane Laureatom zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. 

 

§ 5 

LOSOWANIE NAGRÓD 

 

1. Organizator przewidział jedno losowanie Nagród w Loterii. Losowanie odbywa się o godzinie 12:00 w dniu  

08.05.2017 r. w Urzędzie Gminy Niemce w Niemcach (21-025 Niemce) przy ul. Lubelskiej 121 w obecności Komisji 

Nadzoru, w składzie której znajduje się osoba posiadająca Świadectwo Zawodowe Ministra Finansów. 
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2. Losowanie Nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, poprzez wyciąganie przez osobę wyznaczoną przez 

Organizatora kartoników z przydzielonymi numerami ID Zgłoszeń w Loterii metodą „chybił-trafił” z urny, w której 

znajdują się wszystkie prawidłowo nadesłane do Loterii Zgłoszenia. Metoda przeprowadzenia losowania Nagród  

w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania Nagród, a wygrana w Loterii zależy od 

przypadku. Po wylosowaniu numeru ID, Organizator sprawdza w bazie danych Zgłoszenie zakodowane pod 

wylosowaną cyfrą. 

3. Losowanie odbywa się w sposób następujący: 

1) każdemu Zgłoszeniu w Loterii, nadesłanemu w okresie Przyjmowania zgłoszeń, tj. od dnia 15.03.2017 r. do 

dnia 05.05.2017 r. włącznie  w sposób określony w par. 3 ust. 1 pkt 2) lit. a. lub b., przydzielany jest unikalny, 

cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej „numer ID”) w bazie Organizatora. W losowaniu biorą udział wszystkie 

numery ID Zgłoszeń prawidłowo nadesłanych do Loterii za pośrednictwem strony www oraz wrzuconych do 

urny w POK, na takich samych zasadach, zarejestrowane w bazie Organizatora w okresie Przyjmowania 

zgłoszeń; 

2) zgłoszeniom prawidłowo nadesłanym do Loterii w okresie od dnia 15.03.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. włącznie, 

przydziela się unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej: „numer ID”) w bazie Organizatora,  

z zastrzeżeniem pkt. 4) poniżej; 

3) Organizator przygotowuje kartoniki w liczbie odpowiadającej liczbie numerów ID Zgłoszeń zarejestrowanych 

w bazie danych. Numery ID w bazie do losowania przydziela się zgodnie z datą i czasem ich zarejestrowania 

w zintegrowanej bazie danych, przy czym czas rejestracji Zgłoszeń w bazie mierzony jest z dokładnością do 

0,01 sekundy, a jeśli w bazie danych zarejestrowano dwa lub więcej Zgłoszeń z dokładnie tym samym czasem, 

to o przydzieleniu numeru ID w bazie danych decyduje niższa suma cyfr z numeru PESEL Uczestnika, 

podanego w Zgłoszeniu. 

4. Sposób urządzania losowania jest następujący: 

1) w pierwszej kolejności Organizator losuje 3 (słownie: trzech) Laureatów Nagród III stopnia (par. 4 ust. 2 pkt. 

4) poprzez wyciąganie po kolei z worka do losowania trzech kartoników z numerami ID; 

2) następnie Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody II stopnia (par. 4 ust. 2 pkt. 3) poprzez 

wyciągnięcie z worka do losowania jednego kartonika z numerem ID; 

3) w dalszej kolejności Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody I stopnia (par. 4 ust. 2 pkt. 2) 

poprzez wyciągnięcie z worka do losowania jednego kartonika z numerem ID; 

4) w ostatniej kolejności Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody Głównej (par. 4 ust. 2 pkt. 1) 

poprzez wyciągnięcie z worka do losowania jednego kartonika z numerem ID. 

5. Następnie, w dalszej części losowania, Organizator losuje łącznie  12 (dwanaście) Zgłoszeń rezerwowych, na 

wypadek, gdyby kontakt z Laureatami, o których mowa w ust. 4 nie był możliwy w trybie przewidzianym  

w niniejszym Regulaminie, przy czym w pierwszej kolejności losuje się po dwa zgłoszenia rezerwowe do każdej  

z Nagród III stopnia, w dalszej kolejności losowane są dwa zgłoszenia rezerwowe do Nagrody II stopnia, dwa 

zgłoszenia rezerwowe do Nagrody I stopnia oraz trzy zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej. 

6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Loterii. Zgłoszenie, które zostanie wylosowane, zostaje 

usunięte z bazy zgłoszeń i nie bierze udziału w dalszym losowaniu. 

7. Powyższa metoda losowania nie jest zależna od użycia sprzętu komputerowego, czy zewnętrznego oprogramowania 

i polega na ręcznym wyciąganiu, przez osobę wyznaczoną przez Komisję Nadzoru, z nieprzeźroczystego worka 

kartoników z numerami ID, bez możliwości zapoznania się z treścią umieszczoną na kartoniku przed wyjęciem go 

z worka. Losowanie odbywa się metodą chybił-trafił, w ilości odpowiadającej ilości Nagród przewidzianych 

w niniejszym Regulaminie oraz odpowiedniej ilości zgłoszeń rezerwowych do poszczególnych kategorii Nagród. 

8. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w par. 8. 

 

§ 6 

SPOSÓB INFORMOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD I WYDANIE NAGRÓD 

 

1. W pierwszej kolejności, Organizator podejmuje próbę powiadomienia Laureatów Loterii o wygranej w dniu 

losowania lub w terminie do 2 dni (słownie: dwóch) od dnia losowania, nie później jednak niż do dnia 10.05.2017 

r. włącznie: 
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1) w pierwszej kolejności Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego podanego przez Laureata 

(począwszy od Laureata Nagrody Głównej) w trakcie rejestracji Zgłoszenia. Organizator podejmuje minimum 

pięć prób połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 (dwóch) różnych dni roboczych następujących po 

sobie, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej; 

2) jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do danej Nagrody w pierwszej kolejności jest nieskuteczny, zgodnie  

z pkt 3. poniżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a pod uwagę brany jest pierwszy Laureat  

z Listy Zgłoszeń rezerwowych do danej Nagrody; 

3) Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatami rezerwowymi poprzez połączenie telefoniczne pod numer, 

który Laureat wskazał w trakcie rejestracji Zgłoszenia. Organizator podejmuje minimum pięć prób połączenia 

telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 (słownie: dwóch) różnych dni roboczych, następujących po sobie; 

4) w przypadku, gdy w trybie opisanym powyżej, Organizator wyczerpie wszystkie możliwości kontaktu  

z Laureatami rezerwowymi do danej Nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora Loterii. 

2. Przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:  

1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów; 

2) włączenie się poczty głosowej; 

3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat 

telefoniczny).  

3. Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz informuje o sposobie wydania 

Nagrody, przy czym każdorazowo przedstawia Laureatowi żądanie przedstawienia Dowodu udziału w grze  

w formie zależnej od sposobu składania Deklaracji podatkowej PIT: 

1) w przypadku składania Deklaracji podatkowej PIT w formie papierowej, osobiście w Urzędzie Skarbowym  

kopii pierwszej strony złożonej Deklaracji podatkowej PIT za 2016 r. potwierdzonej przez Urząd Skarbowy 

w Lublinie (adres: ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin) pieczątką wraz z datą wpływu (w przypadku 

pierwszej strony deklaracji zawierającej informacje finansowe – dane te mogą zostać zakryte przez Laureata). 

Zastrzega się, iż Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów uzyskania potwierdzonej kopii wpływu 

deklaracji powstałych po stronie Laureata; 

2) w przypadku składania Deklaracji podatkowej PIT w formie papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej 

bądź firmy kurierskiej  kopii pierwszej strony złożonej Deklaracji podatkowej PIT za 2016 r. potwierdzonej 

przez Urząd Skarbowy w Lublinie (adres: ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin) pieczątką wraz z datą 

wpływu (w przypadku pierwszej strony deklaracji zawierającej informacje finansowe – dane te mogą zostać 

zakryte przez Laureata). Zastrzega się, iż Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów uzyskania 

potwierdzonej kopii wpływu deklaracji powstałych po stronie Laureata; 

3) w przypadku składania Deklaracji podatkowej PIT w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet  

kopii pierwszej strony złożonej Deklaracji podatkowej PIT za 2016 r. z nadanym numerem identyfikacyjnym 

dokumentu, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na Urzędowym Poświadczeniu 

Odbioru (w przypadku pierwszej strony deklaracji zawierającej informacje finansowe – dane te mogą zostać 

zakryte). Laureat dodatkowo ma obowiązek przedstawić wydrukowany dokument Urzędowego Poświadczenia 

Odbioru.  

4) Zastrzega się, iż w odniesieniu do pkt od 1) do 3) powyżej, Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów 

uzyskania potwierdzonej kopii wpływu deklaracji, powstałych po stronie Laureata. 

4. Laureat w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia ww. żądania przez Organizatora zobowiązany jest do przesłania 

Dowodu udziału w grze wskazanego w ust. 3 pkt. 1) do 3) powyżej, drogą pocztową, za pośrednictwem Poczty 

Polskiej, listem poleconym, za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt własny, na adres Organizatora Loterii: 

AMBASADA MAREK, ul. Konstantynowska 34 lok. 116/117, 94-303 Łódź lub przesłać dowód udziału w grze 

nieodpłatanie wysyłając wiadomość e-mail na adres: promocje@ambsadamarek.pl w formie scanu w formacie pliku 

JPG lub PDF, o rozmiarze nieprzekraczającym 5MB. 

5. W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody, braku dowodu udziału w grze, 

a także w wypadku odmowy przyjęcia Nagrody lub odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody, 

o których mowa w par. 2., Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda jest przydzielana pierwszemu z listy wg. 

kolejności wylosowania, Laureatowi Rezerwowemu. 
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6. Warunkiem odbioru Nagrody w Loterii jest przedłożenie Organizatorowi oryginału Dowodu udziału w grze oraz 

wcześniejsze zgłoszenie Uczestnika do Loterii za pośrednictwem kuponu wydawanego w POK lub formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www Loterii. 

7. Przedłożenie dokumentów, o których mowa w par. 6. ust. 3., z pominięciem trybu lub z przekroczeniem terminu 

wskazanego w par. 6. ust. 4., skutkuje ich nieuwzględnieniem przez Organizatora w procesie weryfikacyjnym. 

8. Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas oficjalnego Święta Gminy Niemce w dniu 11.06.2017 r. O dokładnej 

godzinie i miejscu wydarzenia Laureat zostaje powiadomiony przez Organizatora poprzez wiadomość SMS lub/i 

osobiste połączenie z Laureatem, nie później niż na 3 dni przed uroczystym wręczeniem nagród, które odbędzie się 

w terminie wskazanym powyżej. W przypadku braku możliwości uczestnictwa Laureata w ww. wydarzeniu, 

nieprzekraczalny termin osobistego odbioru nagrody w siedzibie Urzędu Gminy Niemce upływa dnia 30.06.2017 r. 

Nagrodę Laureat odbiera, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę, z Organizatorem. 

9. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.niemce.pl do dnia 11.06.2017 r. 

 

§ 8 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII 

 

1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora, trzyosobowa, Komisja 

Nadzoru. 

2. Skład osobowy komisji określa Organizator. W skład Komisji Nadzoru wchodzą:  

1) przewodniczący komisji; 

2) członek komisji; 

3) osoba legitymująca się odpowiednim świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra właściwego ds. 

Finansów Publicznych jako sekretarz komisji. 

3. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin działania tejże komisji, wydany przez Organizatora. 

4. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) dbanie o prawidłowe przygotowanie numerów ID do loterii; 

2) nadzór nad prawidłowością prowadzenia losowania Nagród w Loterii; 

3) zabezpieczenie zgodności przebiegu wszelkich czynności związanych z organizacją Loterii z zasadami pełnej 

rzetelności przeprowadzonych czynności; 

4) udział w czynnościach wydawania Nagród, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru 

wygranej przez Laureata Nagrody; 

5) rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich 

informacji na temat urządzanej Loterii. 

 

§ 9 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Loterii można składać w formie pisemnej z dopiskiem:  

„Reklamacja – Loteria Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki” na adres Organizatora Loterii: Agencja 

Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK, ul. Konstantynowska 34 lok. 116/117, 94-303 Łódź. 

2. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Loterii oraz w terminie do 14 dni od dnia 14.07.2017 r. (o zachowaniu 

terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). 

3. Reklamacja powinna zawierać, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., nr 118, poz. 

793) następujące dane: 

1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika Loterii;  

2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; 

3) rodzaj gry oraz treść roszczenia.  

4. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2. powyżej nie są rozpatrywane. 

5. Rozpatrywanie reklamacji przez Organizatora następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich 

otrzymania wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia 28.07.2017 r.  
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6. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na 

adres podany w reklamacji. 

7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich 

roszczeń przed sądem powszechnym. 

 

§ 10 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

 

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

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 

odpowiedzi na reklamację. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia  

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). 

2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone. 

3. Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora Loterii, na 

stronie www.niemce.pl/loteria oraz w Punkcie Obsługi Klienta (POK) w Urzędzie Gminy Niemce. 

4. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem 

procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471), Organizator posiada 

gwarancję bankową wypłaty Nagród do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie Loterii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin loterii promocyjnej „Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki”    Strona 8 z 8 

 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu loterii promocyjnej „Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki” 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY 

PON 

 

NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki”. 

ORGANIZATOR: AMBASADA MAREK Robert Kieszek, z siedzibą w Łodzi (94-303 Łódź) przy ul. 

Konstantynowskiej 34 lok. 116/117, posiadająca NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250.   

RODZAJ GRY HAZARDOWEJ: Loteria promocyjna – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora 

Izby Celnej w Białej Podlaskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 471).  

 

DANE LAUREATA NAGRODY: 

 

NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:  

Imię i nazwisko Laureata:  

Adres zamieszkania:   

Numer telefonu:  

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż biorę udział w loterii pod nazwą „Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę 

podatki”, zwanej dalej „Loterią”. Jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie 

jestem pracownikiem Organizatora, Urzędu Gminy Niemce, pracownikiem podległych mu jednostek 

organizacyjnych gminy, radnym gminy, sołtysem oraz członkiem najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod 

pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia).  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w związku z wygraną w loterii promocyjnej 

urządzanej pod nazwą „Mieszkam w Gminie Niemce i tu płacę podatki”. Przetwarzanie danych podanych powyżej 

następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania Nagrody. Rozumiem, że w związku  

z udostępnieniem moich danych osobowych przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich 

poprawiania.  

 

Wyrażam zgodę na publikację na liście laureatów mojego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości 

zamieszkania oraz na utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku i głosu. 

 

UWAGA! 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania Nagrody!   

Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora. 

 

Niniejszym kwituję odbiór Nagrody. 

  

Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis 

Organizatora 

  


