Regulamin Loterii Promocyjnej
„DRAPNIJ KASĘ NA LODA!!!”
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Loteria promocyjna zwana dalej „Loterią” prowadzona jest pod nazwą „DRAPNIJ KASĘ NA
LODA!!!”.
Warunki uczestnictwa w Loterii określone są w niniejszym Regulaminie.
Organizator Loterii – podmiotem urządzającym Loterię jest firma MediaS Mobile Katarzyna
Mysiorek z siedzibą przy ul. Kwiatowej 30, 94-238 Łódź, wpisana do ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu
Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, nr NIP 727-227-30-98, nr Regon
473051525;
Loteria promocyjna jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i jest
prowadzona na podstawie zezwolenia na urządzanie Loterii wydanego przez Dyrektora Izby Celnej
w Łodzi, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”)
Fundatorem Nagród jest Multi Ice Radosław Charubin z siedzibą w Białymstoku 15-750, ul.
Ordonówny 1.
Dedykowana strona internetowa Loterii znajduje się pod adresem: www.lodybonano.pl
i jest zwana dalej „stroną www”.
Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci
Lodziarni Lody Bonano w godzinach ich otwarcia (zwanych dalej „Lodziarnie LodyBonano”). Lista
Lodziarnie LodyBonano zamieszczona jest na stronie www.lodybonano.pl.
Loteria zaczyna się 1.05.2015 r., a kończy w dniu 30.10.2015 r. Czas trwania Loterii obejmuje:
- okres sprzedaży produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Loterii;
- okres wydawania nagród;
- okres składania reklamacji;
- okres rozpatrywania reklamacji.
Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty dostępne w sieci Lodziarni LodyBonano,
zwane dalej łącznie „Produktami” lub „Produktami Promocyjnymi”.
Sprzedaż Produktów Promocyjnych trwa od dnia 1.05.2015 r., a kończy w dniu 30.09.2015 r. albo
do wyczerpania puli zdrapek w danej Lodziarni LodyBonano (zwanych dalej Zdrapką”), w
zależności od tego co nastąpi wcześniej.
W czasie trwania Loterii treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej www.lodybonano.pl. Na pisemną prośbę uczestnika przesłaną
na adres Organizatora, Organizator zobowiązuje się przesłać uczestnikowi kserokopię Regulaminu
- pod warunkiem dołączenia przez uczestnika zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem.
Łączna pula Zdrapek jest ograniczona i wynosi 3 000 000 szt. (słownie: trzy miliony) Zdrapek. Pula
Zdrapek dostępna w danej Lodziarni LodyBonano jest różna i uzależniona jest od średniej liczby
transakcji dokonywanych Lodziarni LodyBonano.
Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po terminie określonym w pkt 10 powyżej nie uprawnia
do wzięcia udziału w Loterii.
Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne.
UCZESTNICY LOTERII

15. Uczestnicy Loterii:
a. Uczestnikiem Loterii, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która dokonuje zakupu Produktów Promocyjnych w Lodziarnaiach
LodyBonano jako konsument w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna
1

dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową (zwana dalej „Uczestnik”).
b. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia mogą brać udział w Loterii za zgodą
przedstawiciela ustawowego.
c. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora Nagród oraz właściciele
i pracownicy sieci Lodziarni LodyBonano prowadzonych na podstawie umowy franczyzowej
zawartej z Fundatorem Nagród.
d. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że
spełnia warunki, które uprawniają do udziału w Loterii.

SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII
16. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest spełnienie łącznie przez Uczestnika następujących
warunków:
a. dokonanie w Lodziarni LodyBonano w okresie od dnia 01.05.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.
albo do wyczerpania puli Zdrapek w danej Lodziarni LodyBonano zakupu jednego Produktu
Promocyjnego,
b. odebranie od kasjera przy kasie Zdrapki bezpośrednio po dokonaniu zakupu Produktu
Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych, o którym mowa w pkt 16a powyżej,
c. zachowanie Zdrapki.
17. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego lub Produktów
Promocyjnych potwierdzonego jednym dowodem zakupu Uczestnik uprawniony jest do
otrzymania ilości Zdrapek równej wielokrotności Produktu Promocyjnego zarejestrowanego na
dowodzie zakupu, zgodnie z zasadą, że za każdy Produkt Promocyjny przysługuje 1 Zdrapka
(słownie: jedna Zdrapka).
18. Zdrapka jest wydawana przez kasjera po dokonaniu zakupu.
19. Po odejściu od kasy Uczestnik, nie jest uprawniony do Odbioru zdrapki Zdrapki.
20. Liczba Zdrapek jest ograniczona. W przypadku wyczerpania puli Zdrapek w danej Lodziarni
LodyBonano sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do uzyskania Zdrapki w danej
Lodziarni LodyBonano zostaje zakończona.
21. Zdrapka jest zadrukowaną kartą papieru, na awersie której część nadruku została zabezpieczona
warstwą ochronną uniemożliwiającą jej odczytanie bez usunięcia tej warstwy, pod którą znajduje
się informacja o ewentualnym uprawnieniu do otrzymania nagrody.
22. W celu uzyskania wyniku gry, Uczestnik powinien usunąć warstwę zabezpieczającą z pola, pod
którym znajduje się informacja o wygranej Nagrodzie lub też o braku wygranej.
23. W polu zdrapkowym na Zdrapce może znajdować się jedno z dwóch oznaczeń:
a. obrazek przedstawiający „loda” oznacza, iż Uczestnik wygrał jedną z Nagród określonych w
pkt 28 Regulaminu Loterii,
b. napis „spróbuj ponownie” oznacza, iż Uczestnik nie wygrał żadnej nagrody w Loterii.
24. Uczestnik może brać udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego
spełnienia wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności warunków określonych w pkt
16 powyżej.
25. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Zdrapki. Zdrapki podrobione, zniszczone, uszkodzone
w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, lub te, które nie zostały uzyskane przez
Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i
otrzymania, którejkolwiek z Nagród przewidzianych w Regulaminie.
26. W celu odbioru Nagrody, o której mowa w pkt 28 Regulaminu Uczestnik zobowiązany jest do
zachowania Zdrapki.
27. W razie zniszczenia lub utraty Zdrapki Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu
wobec Organizatora.
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NAGRODY
28. W Loterii nagrodą jest lód Amerikanos mały (zwany dalej „Nagrodą”) o wartości 0,30 zł brutto
każdy. Organizator przewidział w loterii 334 000 sztuk (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące
sztuk) Nagród.
29. Całkowita wartość puli nagród w Loterii wynosi 100 200,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy dwieście
zł brutto).
30. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
31. Organizator powoła wewnętrzną Komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii zwaną
„Komisją” i wyda Regulamin jej działania. Komisja składać się będzie z trzech członków w skład,
której wejdzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów do
nadzoru loterii promocyjnej.
ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD ZWYCIĘZCOM
32. W przypadku wylosowania Zdrapki z informacją o wygraniu Nagrody zwycięzca Nagrody uzyskuje
nagrodę poprzez przekazanie Zdrapki z informacją o wygraniu Nagrody, w lodziarni LodyBonano.
33. Nagrody będą wydane do dnia 04.10.2015 r.
34. Nie wydane w Loterii Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
35. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszej Loterii promocyjnej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Nie podlega opodatkowaniu
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 6a w/w ustawy nagroda o wartości do wysokości 2280 zł brutto.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
36. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią
począwszy od daty rozpoczęcia Loterii (tj. od dnia 01.05.2015 roku) do dnia 17.10.2015 r.
Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą lub za pośrednictwem kuriera lub doręczać osobiście
na adres biura Organizatora: MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek ul. Kwiatowa 30, 94-238 Łódź, z
dopiskiem z dopiskiem „DRAPNIJ KASĘ NA LODA!!! – reklamacja”, (decyduje data wpływu co nie
może nastąpić później niż 17.10.2015 r.). 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): imię i
nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie są
rozpatrywane.
37. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia
30.10.2015 r. O decyzji Komisji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji.
38. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu urządzenia Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia ich
wymagalności. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
39. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej
w Łodzi.
40. Loteria Promocyjna jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami) oraz
zezwolenia na urządzanie Loterii Promocyjnej, wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi.
41. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201,
poz. 1540 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. „Prawo pocztowe” oraz
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania
powszechnych usług pocztowych.
42. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2009 roku Nr 201
poz.1540 z późniejszymi zmianami) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do
wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
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