
Regulamin loterii promocyjnej
"Moc nagród na 25-lecie”

§1
Postanowienia ogólne

1. Nazwa i rodzaj Loterii – Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Moc nagród
na 25-lecie” zwana dalej „Loterią”.
2. Podmiot urządzający loterię, - jest  FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy
ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
– Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248 zwana dalej „Organizatorem”
3. Podstawa przeprowadzenia Loterii – zezwolenie Dyrektora Izby Celnej w Krakowie oraz
ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015r., Poz. 612 z późn.
zmianami). 
4. Zasięg Loterii – Loteria prowadzona jest na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5.  Loteria  promocyjna –  jest  organizowana  w  celu  promocji  produktów  promocyjnych
oferowanych przez Organizatora, w której uczestniczy się nieodpłatnie, spełniając warunki
prawidłowego zgłoszenia promocyjnego opisane w punkcie 11., zwana dalej Loterią.
6.  Sprzedaż  promocyjna –  okres,  w  którym  prowadzona  jest  sprzedaż  promocyjna  i
rozpoczyna się w dniu 11 kwietnia 2016 r. i trwa do dnia 30 listopada 2016 r. W tym
okresie, należy kupić produkty promocyjne FAKRO wymienione w pkt 12.
7. Czas trwania Loterii – Loteria rozpoczyna się w dniu 11 kwietnia 2016r., a kończy się w
dniu 27.02.2017 r., to jest do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.
8. Uczestnikami Loterii mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania sprzedaży promocyjnej kupią
produkty  promocyjne  FAKRO  i  zarejestrują  się  przesyłając  elektroniczne  zgłoszenie
promocyjne, zwane dalej Uczestnikami.  
9.  Laureatem  Loterii  może  być  Uczestnik,  którego  zgłoszenie  zostanie  wylosowane  w
jednym z losowań, zgodnie z harmonogramem §6 punkt 4.
10.  Formularz  zgłoszeniowy  – formularz  dostępny w wersji  do  wydruku  i  do  wysłania
elektronicznego, na stronie internetowej FAKRO (www.fakro.pl), w zakładce Loterii ”Moc
nagród na 25-lecie” - załącznik nr 1.
11.  Zgłoszenie promocyjne  – to warunki, które należy spełnić,  aby prawidłowo dokonać
zgłoszenia do Loterii i polegają na wykonaniu następujących czynności w formie:

1) Elektronicznej  poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze
skanem  dowodu  zakupu  produktów  promocyjnych  za  pośrednictwem  strony
internetowej www.fakro.pl  .
lub,

2) Papierowej poprzez  wydruk  ze  strony  internetowej  www.fakro.pl formularza
zgłoszeniowego  i  dostarczenie  go  wraz  z  kserokopią  dowodu  zakupu  produktów
promocyjnych do siedziby Organizatora (adres wskazany w punkcie nr 2).

Zgłoszenie  promocyjne  może  być  przesłane  do  Organizatora  do  dnia  30.11.2016  r.  (do
godziny  00:00  w  przypadku  formy  elektronicznej,  w  przypadku  zgłoszenia  w  formie
papierowej decyduje data stempla pocztowego). 
12. Produkty promocyjne FAKRO
a) Okna Dachowe: FTP-V , FTU-V , PTP-V FPP-V, PPP-V, FPU-V, FYP-V, FDY-V, FTT U6,
FTT  U8  Thermo,  FGH-V  oraz  wszystkie  wymienione  okna  dachowe  w  wersjach
niestandardowych.
b) Okna kolankowe BDR,BDL,
c) Wyłazy dachowe: WLI,
d) Termoizolacyjne wyłazy dachowe FWR,FWL,
e) Zestaw: wyłaz dachowy + ława kominiarska WGI+RSB
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f) Schody strychowe: LWT,LST,
g) Markizy zewnętrzne: AMZ New Line, AMZ Solar, AMZ Z-Wave,
h) Rolety zewnętrzne: ARZ-E, ARZ Z-Wave, ARZ Solar,
i) Kołnierz uszczelniający z termoizolacją: EHV-AT Thermo, EHN-AT Thermo,
j) Kołnierz uszczelniający z termoizolacją do zespoleń: KHN Thermo, KHV Thermo,
k) Zestaw izolacyjny: XDS,XDP,XDK,
l) Membrany dachowe Eurotop: T150, T180, N50,
m) Kolektory słoneczne SKW, SKC.

13. Dowód zakupu – skan lub kserokopia faktury VAT 8% lub 23%, będący potwierdzeniem
dokonania  zakupu  produktów  promocyjnych  FAKRO  przez  Uczestnika  w  czasie  trwania
sprzedaży promocyjnej, zawierający ich nazwy, ilości oraz ceny netto.

14.  W przypadku  faktury  VAT 8%,  na  której  nie  ma  sprecyzowanej  ilości,  rodzaju  oraz
wartości  netto  produktów  promocyjnych  FAKRO,  Uczestnik  zobowiązany  jest  dołączyć
dokument  WZ potwierdzony przez  podmiot  go  wystawiający,  oraz  osobę odbierającą   w
okresie trwania sprzedaży promocyjnej oraz/ lub fakturę VAT 23%. W przypadku dostarczenia
dokumentu  WZ,  suma  wartości  poszczególnych  produktów/  usług  musi  być  zgodna  z
wartością końcową na fakturze 8%.

15.  Wewnętrzna  Komisja  nadzoru  – trzy  osoby  powołane  przez  Organizatora  Loterii,
sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii zwana dalej  Komisją. W skład
Komisji wejdą trzy osoby, w tym jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym
wydanym przez Ministra Finansów.

16.  Nagrody –  wszystkie  nagrody  ufundowane  przez  Organizatora  dla  Laureatów  i
Uczestników Loterii wymienione w § 4 Regulaminu.

17. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie materiały informacyjne dotyczące Loterii dostępne
są w siedzibie Organizatora, u Doradców Technicznych FAKRO na terenie całego kraju  oraz
na stronie internetowej www.fakro.pl. 

§2
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Loterii nie mogą być:
a)  Pracownicy  Organizatora  oraz  członkowie  rodzin  tych  osób.  Za  rodzinę  uważa  się  
wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo  oraz  małżonka,  a  także  wstępnych,  zstępnych  oraz  
rodzeństwo małżonka pracownika.
b)  Współpracownicy  w  zakresie  dystrybucji  i  montażu  produktów  Organizatora  -  
deweloperzy, firmy montażowe, dystrybutorzy oraz poddystrybutorzy.
2. Przystąpienie  do  Loterii,  oznacza,  iż  Uczestnik  Loterii  zapoznał  się  z  jej  zasadami

określonymi w  Regulaminie Loterii "Moc nagród na 25-lecie i je akceptuje.
3. Przystąpienie do Loterii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych

osobowych Laureata na stronie www.fakro.pl zgodnie z zapisem w §  9 pkt 2.
4. Dane  Uczestnika  Loterii  wpisane  we  wszystkich  dokumentach  będących  częścią

elektronicznego zgłoszenia promocyjnego muszą być zgodne i wystawione na jednego
zgłaszającego się do loterii.

5. Nagroda przysługuje  wyłącznie  jednej  osobie  w danym gospodarstwie  domowym w
całym okresie trwania Loterii. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia
promocyjnego z danego gospodarstwa domowego rozpatrywane będzie tylko pierwsze
dostarczone do Organizatora (liczy się data wpływu).

6. Uczestnik otrzyma potwierdzenie mailowe o dostarczeniu zgłoszenia do Organizatora, w
formie informacji mailowej zgodnie z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
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7. Loteria może się łączyć z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, jeżeli
warunki poszczególnych akcji promocyjnych dopuszczają taką możliwość.

§3
Zasady uczestnictwa

1. Do Loterii może zgłosić się każda osoba (z wyłączeniem §2 punkt 1), która w okresie 
sprzedaży promocyjnej dokonała zakupu produktów promocyjnych FAKRO o wartości 
powyżej 4 000 zł netto oraz dokona zgłoszenia promocyjnego w terminie podanym w §1 
punkt 11.
2. Uczestnicy Loterii otrzymują losy uprawniające do wzięcia udziału w jednorazowym 
losowaniu nagród rzeczowych zgodnie z harmonogramem opisanym w §6 punkt 4, oraz 
losowaniu  nagrody głównej zgodnie z harmonogramem opisanym w §7 punkt 1, na 
zasadach przedstawionych w poniższej tabeli.

3. Wszelkie zapytania odnośnie Loterii „Moc nagród na 25-lecie” można kierować na adres 
mailowy Loteria@fakro.pl.

§4
Nagrody

1. Nagroda główna - nagroda w postaci samochodu osobowego marki Skoda Superb o 
wartości 80 000,00 zł brutto, wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 8 889,00 zł, 
to jest nagroda główna dla Uczestnika o łącznej wartości 88 889,00 zł.

2. Nagrodami rzeczowymi są:
a) Rower – 4 sztuki o wartości 2 500,00 zł brutto za sztukę,
b) Telewizor – 4 sztuki o wartości 2 000,00 zł brutto za sztukę,
c) Aparat fotograficzny – 4 sztuki o wartości 1 000,00 zł brutto za sztukę
d) Kino domowe – 4 sztuki o wartości 2 000,00zł brutto za sztukę
e) Laptop – 4 sztuki o wartości 2500,00 zł brutto za sztukę
f) Smartfon – 4 sztuki o wartości 2000,00 zł brutto za sztukę
Wszystkie nagrody losowane będą zgodnie z harmonogramem.

3. Nagroda przewidziana dla pierwszych 600 Uczestników  w postaci koca piknikowego o 
wartości 30,00 zł brutto za sztukę. Nagroda  zostanie przesłana do Uczestnika w ciągu 20 
dni roboczych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia promocyjnego, którego wartość 
zakupionych produktów promocyjnych FAKRO przekroczy 4000,00 zł netto.

4. Ilość nagród ( tj. nagrody wymienione w punktach 1,2 i 3) wynosi 625 sztuk.
5. Wartość puli nagród ( tj. nagrody wymienione w punktach 1,2 i 3) wynosi 154 889,00 zł 

brutto.
6. Wszystkie  nagrody  (tj.  nagrody  wymienione  w  punktach  1,  2  i  3)  ufundowane  przez

Organizatora zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. 

7. Laureaci Loterii nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nie
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przysługuje  im  również  prawo  do  zastrzeżenia  szczególnych  właściwości  nagród  ani
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne
nagrody. 

8. Nagrody wydawane są Laureatom zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych”). Dodatkowa kwota pieniężna, stanowiąca integralną część Nagrody Głównej o
której  mowa  w  §4  pkt  1,  zostaje  potrącona  przez  Organizatora,  jako  płatnika  10%
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi
nagrody i  zostaje  odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego na  poczet  podatku
dochodowego należnego od nagrody w Loterii,  zgodnie z przepisami Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

§5
Losowania 

1. Loteria  podzielona  jest  na  4  losowania  nagród  rzeczowych  oraz  1  losowanie  nagrody
głównej.

2. Losowania przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w §6 punkt 4 w
biurze Organizatora w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, w godzinach między 9:00
a 15:00.

3. Czynność losowania będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił-trafił).
Losowanie  nagród  przeprowadzone  zostanie  w  obecności  i  pod  nadzorem  członków
Wewnętrznej Komisji nadzoru.

4. Zgłoszenia  będą  losowane  zgodnie  z  danymi  osobowymi  podanymi  na  Formularzu
elektronicznym lub przesłanym w formie papierowej.

5. W trakcie każdego losowania, dla każdej nagrody zostanie wylosowany dodatkowo jeden
laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności nieplanowanych. Każda nagroda będzie
miała przypisanego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.

6. Otwarcie  urny zostanie  uwiecznione  na  nagraniu  wideo  i  wraz  z  wynikami  Losowania
zamieszczone w serwisie społecznościowym Facebook na profilu „Fakro Polska”.

§6
Losowanie nagród rzeczowych

1. W trakcie Loterii odbędą się 4 losowania nagród.
2. W trakcie każdego losowania zostanie wyłoniony 1 laureat każdej z nagród oraz 1 laureat 

rezerwowy.
3. Każde losowanie nagród będzie odbywać się w następującej kolejności:

a) losowanie laureata nagrody – rower,
b) losowanie laureata nagrody – telewizor,
c) losowanie laureata nagrody – aparat fotograficzny,
d) losowanie laureata nagrody – kino domowe,
e) losowanie laureata nagrody – laptop,
f) losowanie laureata nagrody – smartfon,
g) losowanie laureata rezerwowego nagrody – rower,
h) losowanie laureata rezerwowego nagrody – telewizor, 
i) losowanie laureata rezerwowego nagrody – aparat fotograficzny, 
j) losowanie laureata rezerwowego nagrody – kino domowe,
k) losowanie laureata rezerwowego  nagrody – laptop,
l) losowanie laureata rezerwowego nagrody – smartfon.

4. Losowania odbywać się będą w następujących terminach:
a) Losowanie 1 – w dniu 3 czerwca 2016 r. – za zgłoszenia dostarczone do siedziby 
Organizatora od 11 kwietnia do 31 maja.
b) Losowanie 2 – w dniu 3 sierpnia 2016 r. – za zgłoszenia dostarczone do siedziby 
Organizatora od 1 czerwca do 31 lipca.



c) Losowanie 3 – w dniu 3 października 2016 r. – za zgłoszenia  dostarczone do siedziby 
Organizatora od 1 sierpnia do 30 września.
d) Losowanie 4 – w dniu 22 grudnia 2016 r. – za zgłoszenia dostarczone do siedziby 
Organizatora od 1 października do 30 listopada.

§7
Losowanie nagrody głównej

1. Losowanie Laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego nagrody głównej odbędzie
się w dniu 22.12.2016 r.

2. Losowanie  nagrody  głównej  odbędzie  się  z  otrzymanych  zgłoszeń  promocyjnych
elektronicznych lub papierowych,  których wartość produktów promocyjnych FAKRO na
dowodzie zakupu wyniesie co najmniej 10 000 zł netto.

3. Ostateczny termin odbioru nagrody głównej to 7-10 luty 2017 r.

§8
Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii

1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii sprawować będzie Wewnętrzna Komisja 
nadzoru w składzie opisanym w § 1 pkt 15.

2. Komisja po każdym losowaniu sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z 
podaniem wyników.

3. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim pozytywnie zweryfikowanym 
zgłoszeniom promocyjnym,
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem Loterii i zasadami pełnej 
rzetelności prowadzonych czynności,
c) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wyniki losowania,
d) nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

§9
Powiadamianie o wygranej.

 1. Wszyscy Laureaci Loterii zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju wygranej 
nagrody, nie później niż do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego 
losowania za pośrednictwem wiadomości mailowej na adres mailowy wskazany w 
Formularzu Zgłoszeniowym lub telefonicznie na numer telefonu wskazany w Formularzu 
Zgłoszeniowym.

 2. Lista Laureatów zawierająca: rodzaj nagrody, imię i pierwszą literę nazwiska Laureata oraz 
miejsce zakupu Produktów przez Laureata zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.fakro.pl, w zakładce loterii „Moc nagród na 25-lecie”, najpóźniej w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia przeprowadzenia danego losowania.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata 
o wygranej z powodu podania przez Uczestnika błędnego adresu mailowego, numeru 
telefonu  lub ich zmiany w czasie trwania Loterii.

 4. Postanowienia §9 pkt 1-3 oraz §10 pkt 1-6 stosuje się odpowiednio do Laureatów, którzy 
uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej.

 5. W razie utraty prawa do otrzymania nagrody z przyczyn określonych w Regulaminie przez 
Uczestnika z list rezerwowej, nagroda nie zostaje przyznana i pozostaje do dyspozycji 
Organizatora.

§ 10
Wydawanie nagród

1. Nagrody rzeczowe będą przekazywane przez Doradców Technicznych FAKRO na adres 
podany w Formularzu Zgłoszeniowym. W okresie do 30 dni od daty losowania. Nagroda 
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główna będzie wydawana w siedzibie Organizatora w Nowy Sączu (33-300) ul. Węgierska 
144a, w okresie do 30 dni po losowaniu, lub podczas Międzynarodowych Targów 
Budowlanych „Budma” 2017 r. w Poznaniu, które odbędą się w dniach 7-10 luty 2017 r. o 
miejscu odebrania Nagrody Głównej laureat zostanie poinformowany nie później niż w 
następnym dniu po losowaniu. 

2. W przypadku gdy Uczestnik osobiście nie odbierze nagrody głównej lub zgłosi się po 
terminie wydania nagrody, prawo do nagrody zostaje przeniesione na laureata rezerwowego.

3. Laureat podczas odbioru nagrody głównej musi posiadać dokument potwierdzający jego 
tożsamość.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagród z przyczyn 
leżących po stronie Laureata, jeżeli pomimo dołożenia przez Organizatora należytej 
staranności, wydanie nagrody z takich przyczyn jest niemożliwe. 

5. Nagrody wydawane są za potwierdzeniem odbioru przez Laureata.
6. Nagrody nie przyznane pozostają do dyspozycji Organizatora. 

§11
Zwroty i wymiany.

1. Zakupione produkty promocyjne FAKRO zgłoszone do Loterii nie podlegają zwrotowi. 
2. Zakupione produkty promocyjne FAKRO zgłoszone do Loterii nie podlegają wymianie.

§12
Odpowiedzialność Organizatora.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestnika 
dokumentów obowiązujących w Loterii.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów realizujących 
zamówienia Uczestników Loterii

3. Organizator zobowiązuje się do udzielenia na wniosek Uczestnika informacji o jego danych
osobowych będących w posiadaniu Organizatora oraz innych informacji związanych z 
Loterią

4. Dane osobowe Uczestników Loterii uzyskane w związku z jej organizacją i 
przeprowadzeniem będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych
z organizacją i przeprowadzaniem Loterii, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich 
przetwarzanie w innych celach. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez 
Uczestników w ramach Loterii będzie FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy 
ulicy Węgierskiej 144a. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przy 
zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z
dnia 2015.12.16,). Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w 
tej Loterii. Uczestnikom loterii przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz 
możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii 
wyłącznie podmiotom, które współpracują w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego 
przeprowadzenia loterii.

6. Organizator oświadcza, że jako gwarant zobowiązuje się do zapłacenia bezwarunkowego i 
nieodwołalnego na każde wezwanie organu udzielającego zezwolenia, kwoty na pokrycie 
roszczeń Uczestników gier hazardowych.

7. Organizator oświadcza, że bankowa gwarancja wypłaty nagród nie jest zbywalna i nie może 
być przeniesiona na inną osobę lub inny podmiot. 

8. Spory powstałe przy powstaniu niniejszej gwarancji bankowej rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby beneficjenta.



§13
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii należy zgłaszać na piśmie
na adres Organizatora: Komisja Loterii „Moc nagród na 25-lecie”, w Nowym Sącz (33-300),
ul.  Węgierska  144  a  przez  cały  okres  trwania  Loterii,  jednakże  nie  później  niż  do
13.02.2017r.  O  zachowaniu  terminu  wniesienia  reklamacji  decyduje  data  pocztowego
stempla nadawczego.

2. Reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Wewnętrzną  Komisję  nadzoru  na  podstawie
niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsce
zdarzenia,  którego  dotyczy  roszczenie,  wskazanie,  że  reklamacja  dotyczy  loterii
promocyjnej, oraz treść żądania. 

4. Decyzja Wewnętrznej Komisji nadzoru jest ostateczna i wiążąca, a powiadomienie zostanie
wysłane Uczestnikowi na adres wskazany, z którego reklamacja została przesłana w ciągu 7
dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Wyczerpanie procedury reklamacyjnej opisanej powyżej, nie jest warunkiem koniecznym do
wystąpienia na drogę sądową.

6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Uczestnikowi na piśmie nadanym na adres podany
w reklamacji. W każdym wypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona najpóźniej
w dniu 27.02.2017 r.

7. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu)
miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń
ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na
reklamację.

§14
Postanowienia końcowe.

1. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować 
cofnięcie uprawnień przysługujących z tytułu udziału w Loterii.

2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa polskiego.

3. Spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą rozstrzygane  
przez właściwy sąd.

Wykaz załączników: 

- załącznik nr 1 – Formularz Zgłoszeniowy

Na podstawie art. 47, art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.
U. z 2015 r., poz. 612 z ze zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin. 


