REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:
„ODKRYJ W SOBIE LATO”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ODKRYJ W SOBIE LATO” (zwany dalej „Konkursem”).
2.

Organizatorem Konkursu jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul.
Gawińskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216 (dalej jako „Organizator”).

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski,
dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski,
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
4. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs zaczyna się 18.02.2019 roku, a kończy dnia 24.03.2019 roku.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Wykonawcy oraz członkowie ich najbliższych
rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 18.02.2019 roku do dnia 24.03.2019 roku:
a. na stronie internetowej działającej pod adresem www.ukladajhistorie.pl, lub
www.ukladajhistorie.com.pl, lub www.ukladajhistorie.coca-cola.pl („Strona”) dokonać rejestracji
konta, postępując zgodnie z komunikatami na Stronie (ustawiając indywidualny profil Uczestnika
zawierając login i hasło do Strony), obowiązkowo podając adres e-mail;
b. wyrazić zgodę na publikację rozwiązania zadania konkursowego na Stronie
c. rozwiązać zadanie konkursowe wgrywając zdjęcie lub film, nawiązujące do hasła „Odkryj w sobie lato
przy pomocy Coca-Cola Lime lub Coca-Cola Cherry”
2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym
zadaniem konkursowym dowolną ilość razy.
3. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 tego
paragrafu.

§3
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody:
Nagrody: 5 smartfonów typu iPhone XS o wartości 5.729 zł brutto sztuka wraz z nagrodą
dodatkową w wysokości 637 zł brutto przeznaczoną na zapłacenie podatku.
2. Dodatkowe nagrody pieniężne będące częścią ww. nagród zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego
podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.), Organizator
potrąci te kwoty przy wydaniu nagród.
3. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od dnia 18.02.2019 roku do dnia 24.03.2019
roku będą rywalizować o nagrody.
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4. Najlepsze rozwiązanie zadania konkursowego z każdego tygodnia trwania konkursu otrzyma nagrodę. W
sumie organizator wyda 5 nagród.
5. Dziesięć (10) kolejnych zgłoszeń (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez
Komisję Konkursową) zostanie wpisanych na listę rezerwową – po dwie (2) z każdego tygodnia.
6. Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca
się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.
7. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą raz w tygodniu począwszy od 25.02.2019 do
29.03.2019 roku.
8. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała
następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):
a. oryginalność wykonania zadania
b. pomysłowość i kreatywność
c.

zgodność z tematem konkursu

9. Do zadań Komisji należy:
a. zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
b. rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
c.

podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,

d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
10. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
a. W ciągu 5 dni od daty posiedzenia komisji, Organizator Konkursu wyśle wiadomość e-mail na
adres podany przy rejestracji.
b. Uczestnik w wiadomości e-mail zostanie powiadomiony o wyniku konkursu i poproszony o
potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych koniecznych do
wydania nagrody. Uczestnik ma 4 dni na przesłanie danych do Organizatora zwrotną
wiadomością e-mail.
c.

W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 11a i b, wówczas
nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten
zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą wiadomości e-mail w ciągu 3 dni
liczonych od dnia, w którym mija termin weryfikacji poprzedniego weryfikowanego Uczestnika.

d. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych
punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej.
11. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:
a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
b. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody;
12. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z
protokołem na swoje żądanie w siedzibie Wykonawcy.
§4
WYDANIE NAGRÓD
1. Nagrody zostaną przekazane wysyłką kurierską najpóźniej do dnia 30.04.2019 roku.
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§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane
Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione
poniżej.
2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z
organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych
interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele
dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania
obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w
Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi
świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia
przesyłki), a także usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych
Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni
pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje
uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby
nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez
zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane
programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są
zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom
nieuprawnionym.
4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od 18.02.2019 do 30.04.2019 roku.
5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą
jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.
6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
a.

prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania
informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do
żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b.

prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w
sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia
przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu
rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w
sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie
chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne
dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony
roszczeń),

c.

prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie
Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych
Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem
przez niego z prawa do wycofania zgody,

d.

prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo
do bycia zapomnianym”),
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e.

prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania
ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych
dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których
podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika.

f.

prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w
przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie
usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących
Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby
lub adres poczty elektronicznej powołanego w Agencji Fortis Inspektora Ochrony Danych (kontakt do
IOD: promocje@fortis.pl). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych
Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez
Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią
weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego
Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).

1.

2.
3.

1.

§6
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres
„Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7, z
dopiskiem "Reklamacja - odkryj w sobie lato". Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres
Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie, www.promocje.fortis.pl
3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez
Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.
4. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej
czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (przysłany
materiał wideo lub fotograficzny), na następujących polach eksploatacji: utrwalania projektów na
wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej,
zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie
gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik przystępując do
Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich
dostarczonych materiałów wideo lub fotograficznych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z
jakimikolwiek roszczeniami związanymi z materiałami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we
własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
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Zawartość dokumentu:
1. Regulamin Loterii Promocyjnej „Smaki muzyki”
2. Regulamin konkursu „ODKRYJ W SOBIE LATO”

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
Smaki muzyki
1.

Organizator i czas trwania Loterii.

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „Smaki muzyki”, zwanej dalej "Loterią"
jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w
Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000080471, zwana dalej "Organizatorem".

1.2.

Loteria rozpoczyna się w dniu 18 lutego 2019r. o godzinie 12:00 i trwa do dnia 30 maja
2019r., tj. do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Zgłoszenia do Loterii
możliwe są w okresie od dnia 18 lutego 2019r. od godziny 12:00, do dnia 24 marca 2019r.

1.3.

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.

Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin").

1.5.

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018r., poz. 165).

2.

Warunki uczestnictwa w Loterii.

2.1.

Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu 18 lutego
2019r. ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz zgodę
przedstawicieli ustawowych na udział w Loterii, nabywająca towar lub towary, o których
mowa w pkt. 3.1.1. Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
("Uczestnik").

-1-

2.2.

W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora FORTIS –
KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI sp.j. z siedzibą w Warszawie, jak również
pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Loterii oraz członkowie ich rodzin.

2.3.

Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.

3.

Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1.

Każda osoba może wziąć udział w Loterii, jeżeli:
3.1.1. dokona jednorazowo zakupu co najmniej 1 produktu oferowanego przez Coca-Cola,
dalej "Produkt Promocyjny" i odbierze paragon z kasy fiskalnej sklepu;
3.1.2. zachowa paragon z kasy fiskalnej sklepu, w którym dokonała zakupu Produktu
Promocyjnego („Paragon”);
3.1.3. w okresie od dnia 18 lutego 2019r. od godziny 12:00 do dnia 24 marca 2019r. na
stronie internetowej działającej pod adresem www.ukladajhistorie.pl, lub
www.ukladajhistorie.com.pl, lub www.ukladajhistorie.coca-cola.pl („Strona”) dokona
rejestracji konta, postępując zgodnie z komunikatami na Stronie (ustawiając
indywidualny profil Uczestnika zawierając login i hasło do Strony), obowiązkowo
podając adres e-mail;

Rejestracja konta na Stronie dokonywana jest tylko w trakcie pierwszego logowania. W przypadku
kolejnych zgłoszeń do Loterii Uczestnik nie jest zobowiązany do ponownej rejestracji konta, a
logowanie do profilu użytkownika odbywa się poprzez podanie Nazwy Użytkownika (login) i hasła
dostępowego ustanowionego przez Uczestnika w trakcie rejestracji konta, zgodnie z pkt 3.1.3
powyżej. Każda osoba, po zalogowaniu na Stronie na swoje konto może dokonywać zgłoszeń do
Loterii.
3.2.

Każda osoba, która ma zamiar wziąć udział w Loterii powinna w okresie od dnia 18 lutego
2019r. od godziny 12:00 do dnia 24 marca 2019r.: (i) zalogować się na swoje konto na
Stronie; (ii) poprawnie rozwiązać zadanie, poprzez odgadnięcie nazwy artysty, na podstawie
podanych przez Organizatora podpowiedzi; (iii) zaakceptować Regulamin Loterii; (iv)
wybrać przycisk „WEŹ UDZIAŁ”, dalej „Zgłoszenie”. Uczestnik może modyfikować swoje
Zgłoszenie poprzez zmianę rozwiązania zadania, jednak nie później niż do dnia
poprzedzającego Losowanie, w którym Zgłoszenie jest losowane. O godzinie 23:59:59 w
dniu poprzedzającym dzień Losowania możliwość edycji treści Zgłoszenia jest wyłączana, a
Organizator ustala Zgłoszenia zawierające poprawne rozwiązanie zadania, które biorą udział
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w Losowaniu. Zgłoszenia, których Uczestnicy nie podali poprawnego rozwiązania zadania,
nie biorą udziału w Losowaniu. W Losowaniu nie biorą także udziału Zgłoszenia, w których
Uczestnik zmienił rozwiązanie zadania na niepoprawne.
3.3.

•

•

•

•

•

Organizator w dniach: 25 lutego 2019r., 4 marca 2019r., 11 marca 2019r., 18 marca 2019r.
i 25 marca 2019r. przeprowadza losowania zwycięzców nagród, dalej „Losowanie”. W
Losowaniu, które odbywa się w dniu:
25 lutego 2019r., losowanych jest 70 nagród, o których mowa w pkt 4.1. poniżej, spośród
wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 18 lutego 2019r. od godziny 12:00 do
dnia 24 lutego 2019r.;
4 marca 2019r., losowanych jest 70 nagród, o których mowa w pkt 4.1. poniżej, spośród
wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 25 lutego 2019r. do dnia 3 marca
2019r.;
11 marca 2019r., losowanych jest 70 nagród, o których mowa w pkt 4.1. poniżej, spośród
wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 4 marca 2019r. do dnia 10 marca
2019r.;
18 marca 2019r., losowanych jest 70 nagród, o których mowa w pkt 4.1. poniżej, spośród
wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 11 marca 2019r. do dnia 17 marca
2019r.;
25 marca 2019r., losowanych jest 70 nagród, o których mowa w pkt 4.1. poniżej, spośród
wszystkich Zgłoszeń przesłanych w okresie od dnia 18 marca 2019r. do dnia 24 marca
2019r.;

3.5.

Dodatkowo w każdym Losowaniu, Organizator wylosuje dodatkowo 20 Zgłoszeń
rezerwowych. Zgłoszenia rezerwowe są losowane w celu stworzenia listy rezerwowej, na
wypadek gdyby Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszeń, które zostały wylosowane w
Losowaniu, nie spełnili warunków określonych w pkt 5.2. Regulaminu.

3.6.

Losowania przeprowadzane są przez Organizatora, przy użyciu programu losującego
umożliwiającego losowy wybór Zgłoszenia. W Losowaniach biorą udział Zgłoszenia, które
oznaczane są po wylosowaniu jako Zgłoszenia zwycięskie. W przypadku niemożności użycia
programu losującego, o którym mowa powyżej, losowania przeprowadzone są w ten
sposób, że do każdego Zgłoszenia przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna,
odpowiadająca kolejności Zgłoszenia. W trakcie losowania przez członka wewnętrznej
komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba
naturalna i na tej podstawie ustalane jest zwycięskie Zgłoszenie i Uczestnik do którego to
Zgłoszenie należy. Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10
kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada liczbie cyfr z których
składa się najwyższa możliwa do wylosowania liczba w danym Losowaniu – najwyższy
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numer Zgłoszenia. Następnie z każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po
wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na
wylosowanych kulach. O wyborze sposobu losowania decyduje komisja nadzoru nad
prawidłowością urządzania Loterii, bezpośrednio przed przeprowadzeniem Losowania.
3.7.

Jeden Uczestnik, może wielokrotnie wziąć udział w Loterii i zostać jej zwycięzcą.

3.8.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemów technicznych oraz organizacyjnych,
wywierających wpływ lub mogących wywierać wpływ na losowość wyboru. Uczestnikowi,
któremu Organizator udowodni, że stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w
przypadku wygrania nagrody, nagroda nie przysługuje, a Zgłoszenia takich osób są
wykluczane z udziału w Loterii.

4.

Nagrody Loterii

4.1.

Nagrodami w Loterii jest 350 kart przedpłaconych zasilonych kwotą 100,00 złotych każda;

4.2.

Pula nagród w Loterii wynosi 35.000,00 zł brutto.

5.

Odbiór nagrody

5.1.

Zwycięzcy nagród są informowani o wygranej, w terminie 1 dnia od dnia Losowania, za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji
konta na Stronie. W wiadomości e-mail Organizator informuje zwycięzcę o konieczności
podania danych, o których mowa poniżej, za pośrednictwem formularza online, do którego
link/odnośnik zawarty jest w treści przesłanej wiadomości e-mail.

5.2.

Wszyscy zwycięzcy, w celu odbioru nagrody jest wypełnić wszystkie pola formularza
zwycięzcy, o którym mowa powyżej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, wpisując w
odpowiednich rubrykach:
5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

imię, nazwisko, adres do doręczeń zwycięzcy w Polsce;
oświadczyć poprzez zaznaczenie pola checkoboxa, iż zwycięzca jest osobą
uprawnioną do udziału w Loterii, w myśl pkt 2 powyżej oraz że zwycięzca zapoznał
się z regulaminem Loterii i akceptuje jego warunki;
oświadczyć poprzez zaznaczenie pola checkoboxa, że zwycięzca wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych dla celów Loterii.
oświadczyć, poprzez zaznaczenie pola checkboxa, że zwycięzca dokonał zakupu
Produktu Promocyjnego w myśl pkt 3.1. powyżej i posiada Paragon. Organizator
może zażądać przesłania przez zwycięzcę skanu/zdjęcia Paragonu.
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5.3.

Zwycięzca powinien podać dane, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w terminie 3 dni od
dnia wysłania do zwycięzcy wiadomości e-mail z informacją o wygranej. W przypadku, gdy
zwycięzcy Losowania nie wykonają obowiązków, o których mowa w pkt 5.2. powyżej,
niewydane nagrody zostaną przyznane osobom z listy rezerwowej. Z osobami z listy
rezerwowej, Organizator kontaktuje się w sposób opisany w pkt 5.1. powyżej, w terminie 1
dnia, od dnia bezskutecznego upływu terminu do wykonania obowiązków przez
zwycięzców. Osoby z listy rezerwowej powinny podać dane, o których mowa w pkt 5.2.
powyżej w terminie 3 dni od dnia wysłania do zwycięzców z listy rezerowej wiadomości email z informacją o wygranej.

5.4.

Nagrody, o których mowa w pkt 4 powyżej, są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową
na adres podany przez zwycięzcę. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają i
pozostają własnością Organizatora.

5.5.

Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać
wymiany nagrody na inną nagrodę.

5.6.

Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018r.,
poz. 200).

5.7.

Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają własnością Organizatora.

6.

Komisja

6.1.

Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i
wydał regulamin jej działania.

6.2.

W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie
przepisów o grach hazardowych i Regulaminu.

6.3.

Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.

6.4.

Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
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7.

Postępowanie reklamacyjne

7.1.

Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 15 maja 2019 roku. Reklamacje wniesione po upływie
powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 20 maja 2019 r. nie są
rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na
przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla
pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

7.2.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację
(imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego)
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji,
treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

7.3.

Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna
ul. Gawińskiego 7
01 – 645 Warszawa
z dopiskiem: reklamacja loterii – "Smaki muzyki"

7.4.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej
komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.

Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora,
jednak nie później niż do dnia 30 maja 2019r.

7.6.

Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.

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

8.

Postanowienia końcowe

8.1.

Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronach internetowych Loterii pod
adresem: www.ukladajhistorie.pl, www.promocje.fortis.pl oraz w siedzibie Organizatora w
Warszawie przy ul. Gawińskiego 7. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator
zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.
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8.2.

Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są
w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.

Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach
hazardowych.

8.5

Wszelkie spory wynikające z Loterii rozpatrywane są przez właściwy sąd według przepisów
obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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