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Regulamin Loterii Audioteksowej  

 „Wiosenna Loteria Play”  
 

 

§ 1 

Nazwa loterii audioteksowej. 

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii 

audioteksowej pod nazwą: „Wiosenna Loteria Play" (zwanej dalej "Loterią"). 

§ 2 

Podmiot urządzający loterię. 

1. Organizatorem Loterii jest Mobile Formats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok. 

8, 30-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod 

numerem KRS 0000298886, o numerze NIP: 676-23-67-328, (zwana dalej 

Organizatorem), działająca na zlecenie P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. 

Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-

077, REGON 015808609, której kapitał zakładowy wynosi 48.456.500,00 złotych 

(zwanej dalej „Operatorem”).  

§ 3 

Nazwa organu wydającego zezwolenie. 

Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), na podstawie zezwolenia 

wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie. 

 

§ 4 

Zasady prowadzenia Loterii. 

1. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej "Uczestnikiem"), mogą być, z zastrzeżeniem 
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postanowienia § 4 pkt 2 Regulaminu wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, 

zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące posiadaczem karty SIM 

Operatora sieci telefonii komórkowej („Play”), zwanych dalej „Klientami Operatora” lub, 

która została upoważniona przez Klienta Operatora do wzięcia udziału w Loterii używając 

należącego do niego numeru telefonu. Klientami Operatora są w szczególności: 

Abonenci1, Abonenci Nowy Mix w Play2, Abonenci Play Mix3, Abonenci Mix II4, 

Abonenci Mix5 lub Użytkownicy6 sieci Play. 

2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na 

zlecenie Organizatora, a także wstępnych, zstępnych, małżonków, rodzeństwa, osób 

pozostających w faktycznym pożyciu i osób pozostających w stosunku przysposobienia z 

pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących 

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora. 

3. Przystąpienie do Loterii oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w  

Regulaminie i je akceptuje. 

4. Informacje dotyczące Loterii publikowane będą na stronie internetowej 

WWW.loteriaplay.pl oraz w reklamach prasowych i telewizyjnych, w których będzie 

zawarta informacja, gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii. Regulamin 

dostępny będzie w dwóch formach: w formie pisemnej w biurze Organizatora oraz w 

formie elektronicznej na stronie WWW.loteriaplay.pl. Informacje o charakterze 

promocyjno – reklamowym, dotyczące możliwości wzięcia udziału w Loterii, będą 

przesyłane także w wiadomości SMS, do Klientów Operatora, którzy wyrazili zgodę na 

otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, 

poz. 1204, z późn. zm.). 

5. Uczestnicy mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i 
                                                 
1 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, 
2 W rozumieniu Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Nowy Mix w Play 
3 W rozumieniu Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Play Mix; 
4 W rozumieniu Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Mix II; 
5 W rozumieniu Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Mix 
6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników 
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marketingowych Organizatora ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą 

środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia 

takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. 

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz 

wydania nagród Laureatom nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo 

dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może 

uniemożliwi ć wydanie nagród. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia 

Loterii, wydania nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że Uczestnik wyrazi zgodę 

w formularzu na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Formularz dostępny jest na 

stronie internetowej WWW.loteriaplay.pl, a jego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 

7. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Administratorem danych osobowych jest Organizator, o ile powyższa kwestia nie zostanie 

odmiennie uregulowana w umowie wiążącej Organizatora z Operatorem (P4 Sp. z o.o.). 

W każdym przypadku zastosowanie będą miały przepisy powołanej Ustawy. Uczestnik 

każdorazowo zostanie poinformowany o osobie administratora danych osobowych. 

8. Warunkiem przystąpienia do Loterii i udziału w Loterii jest przesłanie, w okresie od dnia 

9 maja 2011 roku, od godziny 0:00:00, do dnia 18 czerwca 2011 roku, do godziny 21:00 

wiadomości SMS na odpłatny numer 90333 lub na inny odpłatny numer wskazany w 

materiałach reklamowych i promujących Loterię, o treści: „PLAY” lub o innej treści 

wskazanej przez Organizatora w materiałach reklamowych i promujących Loterię lub w 

wiadomości SMS, zwanej dalej „Zgłoszeniem”. Do wzięcia udziału w Loterii uprawnia 

przesłanie Zgłoszenia wyłącznie o treści wskazanej przez Organizatora. Prawidłowo 

dokonane Zgłoszenie jest rozumiane, jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii 

przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny.      

9. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS na numer 90333 wynosi 3 zł netto, czyli 3,69 zł. 

brutto. Koszt przesłania wiadomości SMS na inny odpłatny numer wskazany w 

materiałach reklamowych i promujących Loterię zostanie wskazany w tych materiałach i 
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w zwrotnej wiadomości SMS. 

10. Wiadomości SMS wysłane przez Uczestnika na numer 8033 są wolne od opłat. W 

przypadku, gdy Organizator uruchomi inny nieodpłatny numer, który zostanie wskazany 

w materiałach reklamowych i promujących Loterię, informacja o nieodpłatności tego 

numeru zostanie zawarta w tych materiałach i w zwrotnej wiadomości SMS. 

11. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w 

tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których 

mowa w § 4 pkt 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 Regulaminu oraz wiadomości, o których 

mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu, są wolne od opłat. 

12. Treści komunikatów przesyłanych do Uczestników i do Klientów Operatora stanowią 

załącznik do Regulaminu. 

13. Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z Regulaminem, staje się 

Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez 

numer telefonu komórkowego, z którego wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer 

telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. 

Jeden Uczestnik może brać udział w Loterii wykorzystując dowolną ilość numerów 

telefonicznych, jeśli spełnia warunki określone w § 4 ust. 1 - 2 Regulaminu. 

14. Każde przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie 

teleinformatycznym Organizatora i zostanie do niego przypisany 1 punkt, (w dalszej 

części Regulaminu zwane „Losem”), który weźmie udział w losowaniu nagród. 

Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości Losów, dających Uczestnikom 

uprawnienia do udziału w losowaniu nagród, w związku z wysłaniem przez nich 

Zgłoszenia na odpłatny numer 90333 lub na inny numer wskazany w materiałach 

reklamowych i promujących Loterię. Zwiększenie ilości punktów przyznawanych za 

przesłane Zgłoszenie będzie dotyczyło wszystkich Uczestników spełniających warunki 

będące podstawą zwiększenia liczby przyznawanych punktów. O możliwości i warunkach 

uzyskania zwiększonej liczby punktów za przesłanie Zgłoszenia Uczestnicy zostaną 

poinformowani za pomocą zwrotnej wiadomości SMS. Każdy Los zdobyty przez 

Uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, bierze udział w 
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losowaniu nagród. 

15. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń i zdobywać kolejne Losy. 

Każde Zgłoszenie bierze udział w Loterii. Każdy zdobyty przez Uczestnika Los jest 

przypisany do numeru telefonu, z którego Uczestnik dokonuje Zgłoszeń. 

16. W odpowiedzi na prawidłowo dokonane Zgłoszenie, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od 

Organizatora za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego 

Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie 

teleinformatycznym Organizatora, wraz z informacją, kto jest Organizatorem Loterii, 

informacją, że Regulamin jest dostępny na stronie WWW.loteriaplay.pl, informacją o 

koszcie wiadomości SMS przesyłanych przez Uczestników w ramach Loterii oraz 

zastrzeżeniem, że w Loterii mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. 

17. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii, bierze 

udział w losowaniu nagród, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. 

18. W trakcie trwania Loterii każdy Uczestnik będzie miał możliwość zdobycia większej 

ilości Losów uprawniających go do udziału w losowaniu nagród, niż określona w § 4 pkt 

14 Regulaminu, jeżeli wysyłając Zgłoszenie weźmie udział w organizowanych przez 

Organizatora sesjach bonusowych. Organizator może, według własnego uznania, w czasie 

trwania Loterii ogłaszać okresy sesji bonusowych, pozwalających na uzyskanie 

dodatkowych Losów. W przypadku urządzenia przez Organizatora sesji bonusowej, każdy 

Uczestnik, którego Zgłoszenie do Loterii zostało zarejestrowane, może otrzymać w formie 

SMS na numer telefonu komórkowego, z którego wysłał Zgłoszenie, zwrotny komunikat z 

informacją o terminie sesji bonusowej i liczbie dodatkowych Losów  jakie będą przyznane 

w przypadku dokonania Zgłoszenia w ramach sesji bonusowej. Zgłoszenie niezgodne ze 

wskazanymi instrukcjami lub po upływie terminu sesji bonusowej, nie będzie skutkowało 

uzyskaniem dodatkowych Losów. Zwiększenie ilości Losów przyznawanych za 

Zgłoszenie będzie dotyczyło wszystkich Uczestników spełniających warunki będące 

podstawą zwiększenia liczby przyznawanych Losów.  

19. Szczegółowa ilość dodatkowych Losów przyznawanych za każde prawidłowe Zgłoszenie 

w trakcie sesji bonusowej będzie wskazywana w komunikacie informacyjnym SMS 
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wysyłanym przez Organizatora na numer telefonu, z którego Uczestnik przesłał 

Zgłoszenie. 

20. Możliwość zdobycia dodatkowych Losów dających Uczestnikowi uprawnienia do udziału 

w losowaniu nagród, polega również na wysyłaniu wiadomości SMS z rozwiązaniami 

zadań, opisanych w treściach wiadomości SMS z zaproszeniem do sesji, udzielaniu 

odpowiedzi na pytania przesłane przez Organizatora w treści wiadomości SMS, za które 

Uczestnik otrzyma dodatkowe Losy. Uczestnik udziela odpowiedzi na pytania przesyłając 

wiadomość SMS na numer 90333 lub na inny numer wskazany w materiałach 

reklamowych i promujących Loterię. 

21. Wszystkie Losy zdobywane przez danego Uczestnika, identyfikowanego przez numer 

telefonu, z którego wysyła wiadomości SMS przez cały okres trwania Loterii są 

rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora i przypisywane do numeru 

telefonu komórkowego Uczestnika oraz są uwzględniane w losowaniu nagród. 

22. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia nieodpłatnej rejestracji w Loterii, 

poprzez wysłanie przez Klienta Operatora wiadomości SMS na numer 8033 lub na inny 

nieodpłatny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię, o treści 

wskazanej w materiałach reklamowych i promujących Loterię. Klient Operatora może 

zostać poinformowany o możliwości nieodpłatnej rejestracji w Loterii w wiadomości 

SMS, o której mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu. W odpowiedzi na SMS przesłany przez 

Klienta Operatora na nieodpłatny numer 8033 lub na inny nieodpłatny numer wskazany w 

materiałach reklamowych i promujących Loterię, Klient Operatora otrzyma od 

Organizatora potwierdzenie, za pomocą zwrotnej nieodpłatnej wiadomości SMS, z 

informacją, że jego numer telefonu został zarejestrowany. Wysłanie nieodpłatnej 

wiadomości SMS na numer 8033 lub na inny nieodpłatny numer wskazany w materiałach 

reklamowych i promujących Loterię nie jest tożsame z przystąpieniem do Loterii i nie 

uprawnia do udziału w losowaniu nagród. Wysłanie nieodpłatnej wiadomości SMS na 

numer 8033 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących 

Loterię skutkować będzie wyłącznie rejestracją i uzyskaniem możliwości otrzymywania 

informacji na temat Loterii. W celu zgłoszenia udziału w Loterii i uzyskania prawa do 
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udziału w losowaniu, Abonent lub Użytkownik powinien przesłać Zgłoszenie na odpłatny 

numer 90333 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących 

Loterię, o czym zostanie poinformowany w zwrotnej wiadomości SMS, o której mowa 

powyżej. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w każdym dniu trwania 

Loterii, maksymalnie do 5 dodatkowych wiadomości SMS lub MMS, w odpowiedzi na 

przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały 

informacje o przebiegu Loterii, o wprowadzeniu czasu premiowanego dodatkowymi 

Losami i możliwości uzyskania dodatkowej ilości Losów, w określonym przedziale 

czasowym oraz innych bonusach wprowadzonych przez Organizatora, pozwalających na 

uzyskanie dodatkowych Losów. Powyższe wiadomości są nieodpłatne. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania do Uczestników Loterii oraz do osób, 

które zarejestrowały się w Loterii, zgodnie z zasadami określonymi w  § 4 pkt 22 

Regulaminu, połączeń telefonicznych (IVR), maksymalnie do 3 połączeń w trakcie 

trwania Loterii, informujących o przebiegu Loterii, o wprowadzeniu czasu premiowanego 

dodatkowymi Losami, możliwości uzyskania dodatkowej ilości Losów w określonym 

przedziale czasowym oraz innych bonusach wprowadzonych przez Organizatora 

pozwalających na uzyskanie dodatkowych losów. 

25. W przypadku, gdy Uczestnik lub Klient Operatora nie będzie zainteresowany 

otrzymywaniem informacji dotyczących Loterii, o których mowa między innymi w 

punktach 23 i 24 powyżej, winien wysłać, na nieodpłatny numer 8033 lub na inny 

nieodpłatny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię 

wiadomość SMS o treści „STOP”. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści będzie 

oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, 

chyba, że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości SMS o treści 

„STOP” nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu nagród, o ile spełni 

warunki określone w Regulaminie. W przypadku ponownego przesłania Zgłoszenia do 

posiadanych przez Uczestnika Losów dolicza się Losy zdobyte przez niego przed 

wysłaniem wiadomości SMS o treści: STOP. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych 
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informacji nastąpi nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez 

Organizatora wiadomości o treści: STOP. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie 

wiadomości SMS o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania 

dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika. 

26. Uczestnik na każdym etapie gry ma możliwość rezygnacji z udziału w Loterii, poprzez 

wysłanie  wiadomości SMS o treści REZYGNACJA na nieodpłatny numer 8033 lub na 

inny nieodpłatny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię lub 

na numer 90333 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących 

Loterię. Usunięcie numeru telefonu danego Uczestnika z Loterii nastąpi nie później, niż w 

przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości o treści: STOP. 

Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS o wskazanej powyżej 

treści będzie skutkować rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Loterii. 

27. Wszystkie wiadomości SMS wysyłane przez Uczestników powinny być wysyłane 

wyłącznie z telefonów komórkowych posiadających aktywną kartę SIM w sieci Play. 

Wiadomości SMS wysyłane w inny sposób np. przy pomocy komputera lub urządzenia 

telekomunikacyjnego umożliwiającego podłączenie do sieci telekomunikacyjnej i 

kierowanie do niej lub modyfikowanie komunikatów, połączeń telefonicznych lub 

sygnałów pochodzących z innych sieci telekomunikacyjnych (adapter) nie będą 

uwzględniane. Uczestnicy działający sprzecznie z zasadami określonymi w niniejszym 

Regulaminie mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do 

nagrody. 

28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Loterii za 

pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną na 

numery: 90333, 8033 lub na inne numery wskazane w materiałach reklamowych i 

promujących Loterię, przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z 

uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, 

ponosi ta osoba. 
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§ 5 

Obszar, na którym jest urządzana Loteria 

Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

Czas trwania Loterii 

Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 9 maja 2011 roku do dnia 9 sierpnia 2011 

roku.  

 

§ 7 

Miejsce i termin losowania nagród 

1. Nagrody w Loterii przyznawane są w drodze losowania. Losowania przeprowadzane są w 

biurze Organizatora (02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lok. 1), przez komputerowy 

program loteryjny zawierający aplikację umożliwiającą losowanie za pomocą urządzeń 

elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję 

czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania zdobywców nagród (zwanych dalej 

„Laureatami"). 

2. Losowania mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Dziennej przeprowadzane będą 

codziennie, po godzinie 21:00, z wyjątkiem niedziel, począwszy od dnia 9 maja 2011 

roku, do dnia 18 czerwca 2011 roku, w którym odbędzie się ostatnie losowanie Nagrody 

Dziennej.   

3. W każdym losowaniu Nagrody Dziennej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy 

przesłali swoje Zgłoszenia od godziny 0:00 dnia poprzedzającego dzień losowania, do 

godziny 21:00 dnia, w którym odbywa się losowanie. W pierwszym losowaniu, które 

odbędzie się w dniu 9 maja 2011 r., biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali 

swoje Zgłoszenia od godziny 0:00, do godziny 21:00 dnia, w którym odbywa się 

losowanie. Zgłoszenia przesłane w sobotę biorą udział w losowaniu w najbliższy 

poniedziałek. 
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4. Losowania mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Tygodniowej przeprowadzane 

będą w każdą sobotę, po godzinie 21:00, począwszy od dnia 14 maja 2011 roku, do dnia 

18 czerwca 2011 roku, w którym odbędzie się ostatnie losowanie Nagrody Tygodniowej.  

5. W każdym losowaniu Nagrody Tygodniowej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy 

przesłali swoje Zgłoszenia, od soboty, od godziny 21:00:01 danego tygodnia, , do soboty 

następnego tygodnia, do godziny 21:00.  

6. Losowanie mające na celu wyłonienie Laureata Nagrody Finałowej odbędzie się w dniu 

18 czerwca 2011 r.    

7. W losowaniu Nagrody Finałowej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali swoje 

Zgłoszenia, od dnia 9 maja 2011 r., od godziny 0:00 do dnia 18 czerwca 2011 r. do 

godziny 21:00.  

8. W każdym z losowań opisanych powyżej, zostanie wyłoniony jeden Laureat danej 

nagrody oraz 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych do danej nagrody.   

9. Każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagrodzony jednokrotnie w ramach puli 

Nagród Dziennych i Tygodniowych. Oznacza to, że Uczestnik, który już raz został 

nagrodzony w Loterii Nagrodą Dzienną lub Nagrodą Tygodniową nie może już ponownie 

zostać nagrodzony takimi samymi nagrodami, nawet w przypadku, gdy dokonywał zgłoszeń 

w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. W przypadku, gdyby okazało się, że 

Laureatem Nagrody Dziennej lub Nagrody Tygodniowej jest Uczestnik, który już raz został 

nagrodzony w Loterii Nagrodą Dzienną lub Nagrodą Tygodniową, Organizator podejmie w 

tym samym dniu próbę połączenia z kandydatem rezerwowym do tych nagród, stosownie do 

§ 9 pkt 2 Regulaminu. 

10. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem nagrody została osoba, o której mowa w § 

4 pkt 2 Regulaminu, Organizator podejmie w tym samym dniu próbę połączenia z 

kandydatem rezerwowym, stosownie do § 9 pkt 2 Regulaminu. 

11. Wyłonienie Laureatów nagród zostanie zakończone do dnia 22 czerwca 2011 roku. W 

przypadku, gdy do dnia 22 czerwca 2011 roku nie zostanie wyłoniony Laureat 

którejkolwiek nagrody, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. 
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12. Aktualizowana lista Laureatów nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii 

w biurze Organizatora w Warszawie przy Wróbla 24 lok. 1, przez cały czas trwania Loterii. 

Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów nagród na stronie 

internetowej: www.loteriaplay.pl przez cały okres trwania Loterii oraz po jej zakończeniu. 

Na liście publikowane będzie imię i pierwsza litera nazwiska Laureata nagrody oraz nazwa 

miejscowości zamieszkania Laureata nagrody. 

13. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokoły.  

14. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w biurze Organizatora - 

02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lok. 1 

 

§ 8 

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu 

dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia laureatów Loterii, 

Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji 

Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i 

przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo 

zawodowe 

 

§ 9 

Sposób i termin ogłaszania wyników 

1. O wynikach każdego losowania oraz sposobie odbioru nagrody, Laureaci nagród zostaną 

powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, w następnym dniu roboczym po dniu, w 

którym został wyłoniony Laureat nagrody, pod numerem telefonu, za pośrednictwem 

którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii. 

2. Organizator podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej nagrody. Przez 

nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nie odebranie połączenia, przez co 

najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z 

użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, 
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włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku trzech 

nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem nagrody, Organizator podejmuje 

próbę połączenia z kandydatem rezerwowym do nagrody, w dniu roboczym następującym po 

dniu podjęcia próby nawiązania połączenia z Laureatem nagrody. Zasady opisane powyżej 

stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym 

do nagrody. Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami będą nagrywane. 

Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w biurze 

Organizatora. 

3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej. Laureat nagrody jest 

zobowiązany podać imię, nazwisko i adres zamieszkania, a w przypadku wyboru przez 

Laureata ekwiwalentu pieniężnego Nagrody Dziennej, Nagrody Tygodniowej lub 

Nagrody Finałowej - numer konta bankowego oraz złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, 

o której mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu. W rozmowie telefonicznej, Laureat może 

dokonać również wyboru jednej z nagród rzeczowych, w danej kategorii nagród 

określonych w Załączniku do Regulaminu.   

4. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów nagród o wygraniu nagrody następuje 

wyłącznie w formie opisanej powyżej w § 9 pkt 1 - 3 Regulaminu i tylko taka forma 

powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody. 

 

§ 10 

Miejsce i termin wydawania wygranych. 

1. Rzeczowe Nagrody Dzienne i rzeczowe Nagrody Tygodniowe zostaną przekazane 

Laureatom pocztą kurierską, na adres wskazany przez danego Laureata w rozmowie 

telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 -3 Regulaminu, w terminie do dnia 15 lipca 2011 

r.    

2. Rzeczowa Nagroda Finałowa zostanie wydana w autoryzowanym salonie dealera marki 

samochodu, który wybrał Laureat Nagrody Finałowej lub w siedzibie Organizatora, w 

terminie do dnia 15 lipca 2011 roku. 
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3. Ekwiwalent pieniężny Nagród Dziennych, Tygodniowych lub Nagrody Finałowej 

zostanie przekazany przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Laureata Nagrody 

w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 7 ust. 9 - 11 Regulaminu, w terminie do 

dnia 15 lipca 2011 roku.  

4. Dodatkowym warunkiem wydania rzeczowych Nagród Tygodniowych lub rzeczowej 

Nagrody Finałowej jest wpłacenie przez Laureata danej Narody na konto wskazane przez 

Organizatora w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 9 pkt 1 – 3 Regulaminu, 

należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości brutto 

nagrody, w terminie 10 dni roboczych, od dnia powiadomienia o nagrodzie. W przypadku, 

gdy Laureat Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Finałowej nie dokona płatności, o której 

mowa powyżej, dana nagroda pozostaje w rękach Organizatora.      

5. Wydanie nagród zostanie zakończone do dnia 15 lipca 2011 roku. W przypadku, gdy 

Laureat nagrody nie odbierze nagrody w zakreślonym powyżej terminie,  dana nagroda 

pozostanie w dyspozycji Organizatora.  

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

podatkowego.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Laureata danej nagrody. 

 

§ 11 

Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń. 

1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres 

Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 24 lok. 1, wraz z opisem reklamacji i jej 

szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu 

Uczestnika i numeru telefonu za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w 

ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 20 

lipca 2011 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator 
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zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 26 lipca 2011 

roku nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. 

2. Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru, na podstawie Regulaminu, 

w terminie 10 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

3. Regulamin Loterii dostępny jest w biurze Organizatora: 02-736 Warszawa, ulica Wróbla 

24 lok. 1 oraz na stronie internetowej: WWW.loteriaplay.pl. Każdy Uczestnik może 

otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres 

Organizatora (z dopiskiem: „Wiosenna Loteria Play”).  

4. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik 

zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres 

wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej 

rozpatrzenia zakończy się do dnia 9 sierpnia 2011 roku. 

5. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii 

przedawniają się z upływem 6 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.  

6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą 

przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 .11.2009 r.  o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

201, poz.1540, z późn. zm.). 

8. Organizator nie odpowiada za prawidłowość działania Operatora, w tym w szczególności 

za dostępność lub przepustowość sieci telekomunikacyjnej, bądź czytelność lub 

poprawność uzyskiwanych przez Organizatora za jej pomocą wiadomości SMS, a także 

inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w 

formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora. 

Organizator nie bierze również odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu 
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telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz za wszelkie 

działania osób trzecich.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez 

Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 

 

§ 12 

Wartość puli nagród. 

1. W Loterii zostaną przyznane następujące nagrody: 1 (jedna) Nagroda Finałowa, 36 

(trzydzieści sześć) Nagród Dziennych oraz 6 (sześć) Nagród Tygodniowych.   

2. Nagrodę Finałową stanowi nagroda rzeczowa: samochód osobowy, o wartości co najmniej 

33.900 zł. (słownie: trzydziestu trzech tysięcy dziewięciuset złotych) brutto i nie większej 

niż 34.900 zł. (słownie: trzydziestu czterech tysięcy dziewięciuset złotych) brutto lub jej 

równowartość pieniężna. Rodzaje Nagród Finałowych zostały wymienione w załączniku 

do Regulaminu. 

3. Nagrodę Tygodniową stanowi nagroda rzeczowa o wartości 3.000 zł. (słownie: trzech 

tysięcy złotych) brutto lub jej równowartość pieniężna. Rodzaje Nagród Tygodniowych 

zostały wymienione w załączniku do Regulaminu. 

4. Nagrodę Dzienną stanowi nagroda rzeczowa o wartości 1.000 zł. (słownie: jednego 

tysiąca złotych) brutto lub jej równowartość pieniężna. Rodzaje Nagród Dziennych 

zostały wymienione w załączniku do Regulaminu. 

5. Łączna pula wszystkich nagród wynosi 88.900 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy 

dziewięćset złotych) brutto.  

6. Uczestnik może dokonać wyboru jednej z nagród w danej kategorii. 

7. Laureat nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 

8. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
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Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 .11.2009 r. o grach 
hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), zatwierdzam niniejszy 
regulamin. 

  

Dyrektor  

Izby Celnej w Krakowie 

 

 


