REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Ty móc wygrać wyjście z grupa”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, jest prowadzona pod nazwą ”Ty móc wygrać
wyjście z grupa”.

1.2.

Organizatorem loterii promocyjnej „Ty móc wygrać wyjście z grupa” jest G3 Group sp. z o.o.
z siedzibą

w Warszawie

(03-253)

przy ul.

Białołęckiej

174,

wpisana

do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem

0000457097,

NIP 524-275-86-54, REGON: 146623073,

zwana

dalej

„Organizatorem”.
1.3.

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 165) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

1.4.

Loteria rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2018 roku i trwa do dnia 31 sierpnia 2018 roku,
okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

1.5.

Sprzedażą uprawniającą do wzięcia udziału w Loterii objęte są następujące produkty: Chipsy
marki Crunchips oraz Orzeszki w panierce marki Nic Nac’s, łącznie lub osobno zwane dalej
„Produktem” lub „Produktami”.

1.6.

Sprzedaż promocyjna Produktów (dalej zwana „Sprzedażą Promocyjną”) rozpoczyna się
w dniu 23 kwietnia 2018 roku i trwa do dnia 15 lipca 2018 roku lub do wyczerpania zapasu
Produktów. Poza tym okresem Produkty są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie
uprawnia do udziału w Loterii.

1.7.

Okres rejestracji zgłoszeń w Loterii (dalej zwany „Okresem Rejestracji”) rozpoczyna się w
dniu 23 kwietnia 2018 roku i trwa do dnia 15 lipca 2018 roku.

1.8.

Loteria promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.9.

Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (konsumentów w rozumieniu art. 221
kc), które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będących rezydentami
bądź nierezydentami, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego regulaminu,
zwanego dalej „Regulaminem”. Osoba biorąca udział w Loterii i spełniająca warunki oraz
postanowienia Regulaminu zwana jest dalej „Uczestnikiem”.
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1.10.

Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja Loterii
Promocyjnej, zwana dalej „Komisją”, w składzie której znajduje się osoba posiadająca
wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Organizator wydał
regulamin działania Komisji.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

2.1.

Aby wziąć udział w Loterii i móc wygrać jedną z Nagród, o których mowa w pkt. 3.1. Uczestnik
musi łącznie spełnić następujące warunki:

2.1.1.

Dokonać (w okresie Sprzedaży Promocyjnej) zakupu co najmniej jednego Produktu.

2.1.2.

Zarejestrować w Okresie Rejestracji numer dowodu zakupu (wyłącznie w postaci paragonu
zakupu dokonanego w okresie Sprzedaży Promocyjnej potwierdzającego zakup minimum
jednego Produktu) w systemie Organizatora poprzez:
•

wpisanie na stronie www.wyjsciezgrupa.pl zwanej dalej „Stroną” numeru
paragonu,

•

deklarację Uczestnika o ukończonym 18 roku życia,

•

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

•

akceptację Regulaminu,

•

podanie adresu e-mail z zastrzeżeniem, że w Loterii dany adres e-mail może być
wykorzystywany wyłącznie przez jednego Uczestnika.

2.2

Dany paragon może być zarejestrowany w systemie Organizatora wyłącznie jeden raz,
niezależnie od ilości Produktów wykazanych na paragonie.

2.3

Uczestnik Loterii jest zobowiązany do zachowania oryginalnego paragonu z czytelnym
numerem, który został zarejestrowany (od chwili rejestracji paragonu do dnia 3 sierpnia 2018
roku). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadania przez Uczestnika Loterii
oryginalnego paragonu z zarejestrowanym numerem. W tym celu, na żądanie Organizatora
(skierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika
Loterii podczas rejestracji numeru paragonu na Stronie), Uczestnik Loterii zobowiązany jest do
dostarczenia (najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2018 roku) wymaganego paragonu do siedziby
Organizatora lub przesłania paragonu listem poleconym lub pocztą kurierską na adres siedziby
Organizatora, w terminie do 4 dni od dnia otrzymania żądania (w przypadku przesyłki decyduje
data nadania). W celu weryfikacji autentyczności paragonu z wymaganym numerem
Organizator może również zażądać (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-
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mail na adres e-mail podany przez Uczestnika Loterii podczas rejestracji numeru paragonu na
Stronie) przesłania czytelnego zdjęcia paragonu (z widocznym zarejestrowanym numerem) na
adres e-mail Organizatora wyjsciezgrupa@g3.com.pl (lub inny adres e-mail wskazany przez
Organizatora), w terminie do 4 dni od dnia otrzymania żądania. Żądanie to może być
wystosowane najpóźniej do dnia 30 lipca 2018 roku. Niedotrzymanie warunków przez
Uczestnika lub Laureata określonych w niniejszym punkcie oznacza, że Uczestnik traci prawo
udziału w Loterii, a Laureat traci prawo do Nagrody.
III.

NAGRODY

3.1.

Organizator gwarantuje 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) nagród pieniężnych, każda w
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), zwane „Nagrodą” lub „Nagrodami”.

3.2.

Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy
złotych 00/100).

3.3.

Nagród pieniężnych w Loterii nie można wymieniać na nagrody rzeczowe.

3.4.

Uczestnik Loterii może wygrać dowolną liczbę Nagród.

IV.

LOSOWANIA

4.1.

Przez zwrot „Pula Dzienna” rozumie się wszystkie

poprawne rejestracje

paragonów

dokonane w ciągu danej doby (tj. zarejestrowanych w systemie Organizatora pomiędzy
godziną 00:00:00 a godziną 23:59:59 danego dnia) w Okresie Rejestracji. Przez zwrot „Pula
Startowa” rozumie się wszystkie poprawne rejestracje paragonów łącznie dokonane w ciągu
każdej doby w okresie od 23 kwietnia 2018 roku do 21 maja 2018 roku.
4.2.

Harmonogram i opis losowań:
a.

losowanie w dniu 29 maja 2018 roku – losowanych jest 5 Nagród wśród zgłoszeń z Puli
Startowej.

b.

losowanie w dniu 29 maja 2018 roku – losowanych jest 30 Nagród, tj. 5 Nagród wśród
zgłoszeń z każdej Puli Dziennej z okresu od 22 maja 2018 do 27 maja 2018 roku.

c.

losowanie w dniu 5 czerwca 2018 roku – losowanych jest 35 Nagród, tj. 5 Nagród wśród
zgłoszeń z każdej Puli Dziennej z okresu od 28 maja 2018 do 3 czerwca 2018 roku.

d.

losowanie w dniu 12 czerwca 2018 roku – losowanych jest 35 Nagród, tj. 5 Nagród wśród
zgłoszeń z każdej Puli Dziennej z okresu od 4 czerwca 2018 do 10 czerwca 2018 roku.
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e.

losowanie w dniu 19 czerwca 2018 roku – losowanych jest 35 Nagród, tj. 5 Nagród wśród
zgłoszeń z każdej Puli Dziennej z okresu od 11 czerwca 2018 do 17 czerwca 2018 roku.
losowanie w dniu 26 czerwca 2018 roku – losowanych jest 35 Nagród, tj. 5 Nagród wśród

f.

zgłoszeń z każdej Puli Dziennej z okresu od 18 czerwca 2018 do 24 czerwca 2018 roku.
g.

losowanie w dniu 3 lipca 2018 roku – losowanych jest 35 Nagród, tj. 5 Nagród wśród
zgłoszeń z każdej Puli Dziennej z okresu od 25 czerwca 2018 do 1 lipca 2018 roku.

h.

losowanie w dniu 10 lipca 2018 roku – losowanych jest 35 Nagród, tj. 5 Nagród wśród
zgłoszeń z każdej Puli Dziennej z okresu od 2 lipca 2018 do 8 lipca 2018 roku.

i.

losowanie w dniu 17 lipca 2018 roku – losowanych jest 35 Nagród, tj. 5 Nagród wśród
zgłoszeń z każdej Puli Dziennej z okresu od 9 lipca 2018 do 15 lipca 2018 roku.

4.3.

W każdym z losowań, do każdej Nagrody jest losowana jedna rejestracja (zgłoszenie)
paragonu. Uczestnik, który zarejestrował wylosowane zgłoszenie staje się Laureatem
Nagrody. Dodatkowo do każdej Nagrody jest losowana jedna rejestracja (zgłoszenie)
paragonu, którego zgłaszający (Uczestnik) staje się Laureatem Rezerwowym przypisanym do
danej Nagrody. Zgłoszenie wylosowanego paragonu Laureata nie bierze udziału w dalszym
losowaniu. Laureat Rezerwowy nabywając prawa Laureata może odebrać tylko jedną
Nagrodę przypisaną do danego paragonu. Laureatowi danej Nagrody (dotyczy wylosowanego,
jednego zgłoszenia paragonu) przysługuje jedna Nagroda.

4.4.

W przypadku braku możliwości wydania Nagrody z winy Laureata, Nagroda ta przechodzi na
rzecz Laureata Rezerwowego (przypisanego do danej Nagrody).

4.5.

Wszystkie losowania odbywają się pod nadzorem Komisji, o której mowa w pkt 1.10.
Regulaminu w jej siedzibie, w Warszawie przy ulicy Białołęckiej 174.

4.6.

Z przebiegu każdego losowania Komisja niezwłocznie sporządzi protokół z podaniem wyników
losowania.

V.

ODBIÓR NAGRÓD

5.1.

Organizator w terminie do 1 (jednego) dnia roboczego od daty losowania wysyła na adres
mailowy Laureata (podany podczas rejestracji zwycięskiego numeru paragonu) informację o
wygranej, dalszej procedurze odbioru Nagrody oraz link do formularza (dalej „Formularz”).

5.2.

Laureat jest zobowiązany w ciągu 2 dni wypełnić i wysłać Formularz, wpisując do niego dane
dotyczące Laureata (dane obligatoryjne): imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer rachunku
bankowego (prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
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Laureat

jest

też

zobligowany

do

załączenia

czytelnego

zdjęcia

całego

paragonu

zawierającego wylosowany numer paragonu. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje
brakiem możliwości wydania Nagrody.
5.3.

W przypadku, gdy weryfikowany Laureat nie spełni wszystkich warunków określonych w pkt.
5.2. Regulaminu wówczas Laureat ten traci prawo do otrzymania Nagrody i Nagroda
przechodzi na Laureata Rezerwowego. Jeżeli Laureat Rezerwowy utraci prawo do Nagrody,
to ta Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Laureat Rezerwowy, w momencie
nabycia praw Laureata, podlega warunkom i postanowieniom Regulaminu mającym
zastosowanie względem Laureata.

5.4.

Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
a. nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać Nagrody; lub
c.

odmówi podania danych koniecznych do wydania Nagrody albo dane te (w zakresie
obligatoryjnym) będą niepełne; lub

d. nie prześle wypełnionego (w zakresie obligatoryjnym) formularza zgodnie z pkt 5.2.
Regulaminu.
5.5.

Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na www.wyjsciezgrupa.pl po
ustaleniu ostatecznej listy laureatów nagród wylosowanych w danym losowaniu. Lista
laureatów zawiera: imię oraz pierwszą literę nazwiska Laureata.

5.6.

Nagrody zostaną wydane Laureatom wyłącznie w formie elektronicznego przelewu
bankowego na wskazany przez Laureata numer rachunku bankowego. Przelewy te zostaną
zrealizowane do dnia 7 sierpnia 2018 roku (termin zlecenia przelewu w banku), dzień ten jest
ostatecznym terminem wydania Nagród.

5.7.

Fakt ukończenia 18 lat przez Uczestników jest weryfikowany poprzez analizę daty urodzenia
wprowadzoną przez Uczestnika na Stronie (czynność konieczna do rejestracji numeru
paragonu). Laureaci podlegają dodatkowemu obowiązkowi podania pełnej daty urodzenia
(zgodnie z zapisem pkt 5.2. Regulaminu). Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z
udziału w Loterii, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w
Loterii i nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 1.9.

5.8.

Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

5.9.

Nagrody nieodebrane w Loterii pozostają do dyspozycji Organizatora.
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5.10.

Organizator na życzenie Laureata wyda mu zaświadczenie o uzyskanej wygranej.

VI.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii Uczestnicy winni zgłaszać
w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską do dnia 13 sierpnia 2018 roku na
adres: G3 Group sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa (decyduje data stempla
pocztowego lub data nadania przesyłki) z dopiskiem „Ty móc wygrać wyjście z grupa”.
Ostateczny termin doręczenia reklamacji upływa z dniem 17 sierpnia 2018 roku, reklamacje
zgłoszone po tym terminie nie są rozpatrywane.

6.2.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie
trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna
reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii, datę i
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w
Loterii promocyjnej „Ty móc wygrać wyjście z grupa”, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.

6.3.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję, o której mowa w pkt. 1.10. Regulaminu, w
terminie do 14 dni od daty ich otrzymania (okres ten obejmuje również wysłanie decyzji
Komisji do Reklamującego). O decyzji Komisji Reklamujący jest powiadamiany pisemnie,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
Ostatnim dniem okresu reklamacyjnego jest dzień 31 sierpnia 2018 roku. Roszczenia
związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

6.4.

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

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Udział w Loterii oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Loterii określone niniejszym
Regulaminem.

7.2.

Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest przez cały okres trwania Loterii w siedzibie
Organizatora (w dni robocze, od godziny 9:00 do 16:00) oraz na stronie internetowej
www.wyjsciezgrupa.pl.

7.3.

W

kwestiach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

stosuje

się

powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.
7.4.

Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z
obsługą Loterii przez Organizatora (G3 Group Sp. z o.o.), będącego Administratorem zbioru
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danych osobowych. Kontakt w sprawie danych osobowych: G3 Group Sp. z o.o., ul.
Białołęcka

174,

03-253

Warszawa

adres

do

korespondencji

e-mail

daneosobowe@g3group.pl. Uczestnik podaje dane dobrowolnie, ma prawo dostępu do treści
swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem że
odmowa podania danych lub ograniczenie ich przetwarzania może uniemożliwić udział w
Loterii lub wydanie Nagród. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w
zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe Uczestników (z wyłączeniem danych
Laureatów Loterii) po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii zostają usunięte po 6
miesiącach od daty zakończenia Loterii. Dane osobowe Laureatów zostają usunięte
niezwłocznie po wygaśnięciu obowiązku ich przechowywania wymaganego przez organy
skarbowe. Dane osobowe Uczestników gromadzone i przetwarzane są zgodnie z Ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) a od dnia
25 maja 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych
osobowych - RODO). Organizator zapewnia zgodność postępowania z ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 poz. 1030).
7.5.

Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Loterii rozstrzygane są przez sądy
powszechne.
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