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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„ZASZALEJ NA ZESZELACH” 

 
 

I. Nazwa loterii promocyjnej.  
 

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą "Zaszalej na 
Zeszelach”.  

 
II. Nazwa podmiotu urządzającego loterię.  
 

2.1. Loteria jest urządzana przez ZET Premium Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000112971.  

 
III. Nazwa organu wydającego zezwolenie.  
 

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii "Zaszalej na Zeszelach” zostało wydane przez 
Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.  

 
IV. Zasady prowadzenia loterii promocyjnej.  
 

4.1. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, 
zamieszkuje na terenie Polski oraz spełnia warunki niniejszego regulaminu loterii, jednakże 
osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Loterii i składać oświadczenia wyłącznie za zgodą 
ich przedstawiciela ustawowego. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy ZET Premium 
Sp. z o. o. oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem 
loterii, a także ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i zstępni. 

 
4.2. Przystąpienie do loterii oznacza, iż uczestnik loterii zapoznał się z jej zasadami i je 
akceptuje.  
 
4.3. Dane osobowe uczestników - zwycięzców loterii są zbierane i przetwarzane na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 
uczestników loterii jest ZET Premium Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8. 
Uczestnik loterii w trybie określonym w pkt 4.4 i 12.6 regulaminu wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez ZET Premium Sp. z o. o. dla celów organizacji 
loterii, wydania przyznanych nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z 
regulaminu. Uczestnik loterii może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych 
osobowych i żądać ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie 
ujawnienie uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Uczestnicy loterii mogą ponadto wyrazić 
pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych organizatora loterii 
ich danych personalnych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub 
środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do 
otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.  
 

4.4. Celem urządzanej loterii jest promowanie sprzedaży muzycznych plików mp3 w Sklepie 

Internetowym niagaro.pl. Sklep Internetowy oznacza stronę internetową, na której oferowane 

są do sprzedaży muzyczne pliki mp3 Radia ZET, dostępną pod adresem: 

http://www.niagaro.pl lub http://www.radiozet.pl/ na zasadach określonych na  ww. stronach. 

W celu wzięcia udziału w loterii uczestnik zobowiązany jest do:  

a. zapoznania się z zasadami Loterii określonymi w jej Regulaminie,  

b. nabycia produktów lub usług dodanych w postaci muzycznych plików mp3 do telefonów 
komórkowych i komputerów, dostępnych w ofercie specjalnej Sklepu Internetowego zgodnie z 
jego regulaminem, znajdującym na stronie internetowej www.niagaro.pl poprzez dokonanie 
płatności przez wysłanie SMS na numer 7211, albo poprzez dokonanie przelewu bankowego 

http://www.radiozet.pl/
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albo przekazu pocztowego albo za pomocą karty płatniczej, w czasie trwania jednej z Rund 
(od momentu rozpoczęcia Rundy do czasu rozpoczęcia losowania), każdego dnia przez całą 
dobę w terminie od dnia 05.09.2011 r. do ostatniej Rundy Loterii w dniu 09.12.2011 r. i w 
związku z tym możliwości nieodpłatnego udziału w loterii. Nabycie muzycznych plików mp3 po 
terminie zakończenia najbliższej Rundy uprawnia do nieodpłatnego udziału w kolejnej 
Rundzie Loterii w tym samym dniu lub w dniu kolejnym prowadzenia Rund. Przyznawanie 
nagród odbywać się będzie w czasie trwania Rund, które przeprowadzane będą codziennie 
od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 18.00, w trakcie emisji programów/audycji na antenie 
Radia ZET w następujących terminach: 

 05.09.2011 – 09.09.2011, 

 12.09.2011 – 16.09.2011, 

 19.09.2011 – 23.09.2011, 

 26.09.2011 – 30.09.2011, 

 03.10.2011 – 07.10.2011, 

 10.10.2011 – 14.10.2011, 

 17.10.2011 – 21.10.2011, 

 24.10.2011 – 28.10.2011, 

 02.11.2011 – 04.11.2011, 

 07.11.2011 - 10.11.2011, 

 14.11.2011 – 18.11.2011, 

 21.11.2011 – 25.11.2011, 

 28.11.2011 – 02.12.2011, 

 05.12.2011 – 09.12.2011 

Zakup muzycznych plików mp3 do telefonów komórkowych i komputerów, dostępnych w 
ofercie specjalnej Sklepu Internetowego, w wyniku którego to zakupu możliwy jest nieodpłatny 
udział w loterii może dotyczyć: 

- uczestnictwa w losowaniach nagród pieniężnych i rzeczowych w postaci: samochodów 
(wraz z nagrodami dodatkowymi), wycieczek i nagród w postaci sprzętu elektronicznego, 
które to losowania mogą się odbyć dowolnego dnia podczas rundy, która zostanie przez 
Organizatora ogłoszona jako super runda. W powyższych super rundach po 
wyemitowaniu sygnału rozpoczęcia rundy i w trakcie jej trwania (od momentu rozpoczęcia 
rundy do sygnału podanego przez prowadzącego audycję) uczestnik powinien dokonać 
zakupu  pliku mp3 w jeden ze sposobów określonych poniżej w pkt 4.5. co umożliwi 
nieodpłatne uczestnictwo w loterii,  

- uczestnictwa w losowaniach 13 nagród rzeczowych w postaci 2 osobowego wyjazdu na 
egzotyczną wycieczkę na Seszele, które to losowania odbywać się będą w każdy piątek tj. 
09.09.2011, 16.09.2011, 23.09.2011, 30.09.2011, 07.10.2011, 14.10.2011, 21.10.2011, 
28.10.2011,  04.11.2011, 18.11.2011, 25.11.2011, 02.12.2011 oraz  09.12.2011 podczas 
pierwszej rundy pod nazwą runda specjalna. W powyższych  piątkowych rundach 
specjalnych po wyemitowaniu sygnału rozpoczęcia rundy i w trakcie jej trwania (od 
momentu rozpoczęcia rundy do sygnału podanego przez prowadzącego audycję) 
uczestnik powinien dokonać zakupu  pliku mp3 w jeden ze sposobów określonych poniżej 
w pkt 4.5. co umożliwi nieodpłatne uczestnictwo w loterii,  

- uczestnictwa w pozostałych, zwykłych rundach loterii w losowaniach nagród 
pieniężnych, w których uczestnik powinien dokonać zakupu pliku mp3 w jeden ze 
sposobów określonych poniżej w pkt 4.5, co umożliwi nieodpłatne uczestnictwo w loterii, 
w czasie trwania jednej z rund zwykłych, urządzanych w pozostałych dniach losowań. 

c. wzięcia udziału w audycji na żywo w przypadku wylosowania. 

Zakup danego muzycznego pliku mp3 zarejestrowany w systemie rejestrującym organizatora  

w czasie wskazanym w pkt. 4.4. Regulaminu, stanowiący jednocześnie jedno zgłoszenie 

nieodpłatnego udziału w loterii, dokonywany jest po dokonaniu za niego płatności poprzez 

przesłanie SMS-a (który stanowi formę płatności) i następuje z chwilą otrzymania tego SMS-a 
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przez Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu bankowego albo przekazu pocztowego 

albo płatności kartą płatniczą i następuje z dniem uznania rachunku bankowego Organizatora.  

W przypadku gdy uznanie rachunku bankowego Organizatora nastąpi po upływie ostatniej 

Rundy Loterii w dniu 09.12.2011 r. zgłoszenie takie nie weźmie udziału w loterii. 

4.5. Uczestnik wskazując kod konkretnego utworu nabywa wybrane przez siebie dostępne w 

ramach premiowanej sprzedaży na niagaro.pl pliki mp3. W przypadku nie wskazania przez 

uczestnika konkretnego kodu pliku mp3 nabędzie on plik aktualnie promowany na antenie 

Radio ZET w danym dniu. Zakup dowolnego muzycznego pliku mp3, zarówno nowego, 

aktualnie promowanego na antenie Radio ZET w danym dniu jak i wszystkich pozostałych 

rodzajów plików mp3 (w ramach premiowanej sprzedaży) może być dokonany poprzez: 

- płatność za pośrednictwem numeru SMS 7211, którego treść zawiera hasło dnia podawane 

na antenie oraz ewentualnie kod wybranego pliku mp3; Wielkość liter nie ma znaczenia, albo 

- płatność za pośrednictwem stron www.niagaro.pl i www.radiozet.pl poprzez wypełnienie 

zamieszczonego tam formularza przelewu elektronicznego i podanie w tytule płatności 

numeru telefonu  

- płatność za pośrednictwem przekazu pocztowego zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 

stronach www.niagaro.pl i www.radiozet.pl i podanie w tytule płatności numeru telefonu 

- płatność za pośrednictwem karty płatniczej zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronach 

www.niagaro.pl i www.radiozet.pl i podanie w tytule płatności numeru telefonu. 

 

Koszt nabycia pliku mp3 upoważniający do nieodpłatnego uczestnictwa w loterii przy 
wykorzystaniu płatności za plik w formie SMS wynosi 2,00 PLN netto + 23% VAT. Koszt 
nabycia pliku mp3 za pomocą płatności kartą płatniczą, przelewem lub przekazem pocztowym 
wynosi 2,00 PLN netto + 23% VAT, lecz kwota ta nie obejmuje kosztów dokonania przelewu, 
przekazu pocztowego czy płatności kartą płatniczą. W przypadku dokonania płatności na 
kwotę większą niż 2,00 PLN netto + 23% VAT upoważni to uczestnika do nabycia tylko 
jednego pliku mp3, a kwota nadwyżki w płatności nie podlega zwrotowi do uczestnika. W 
przypadku zakupu pliku za pośrednictwem płatności w formie SMS zostaje on dokonany z 
chwilą wysłania SMS na numer 7211, natomiast w przypadku zakupu za pośrednictwem 
płatności w formie przelewu bankowego, przekazu czy za pomocą karty płatniczej nastąpi on 
z chwilą uznania konta bankowego Organizatora. 
 
Każdorazowy zakup pliku mp3 uprawnia nabywcę do wzięcia nieodpłatnego udziału w loterii 
promocyjnej i stanowi zgłoszenie do loterii zgodnie z kolejnością nabycia i zarejestrowania 
zgłoszenia przez organizatora. Każdy pierwszy w danym dniu zakupiony plik mp3 to 
odpowiednio jedna szansa w losowaniu nagród w Loterii. Każdy kolejny zakup pliku mp3 i 
dokonanie płatności za pośrednictwem SMS wysłanego na numer 7211 albo każdy kolejny 
przelew bankowy albo przekaz pocztowy albo płatność kartą płatniczą to kolejne zgłoszenie 
nieodpłatnego udziału w Loterii.  
 
Zwiększając liczbę zakupionych plików mp3 uczestnik nabywa odpowiednio prawo do 
wielokrotnego nieodpłatnego uczestnictwa w loterii poprzez zwiększenie liczby swoich 
zgłoszeń do loterii. 
 
Każdy zakup pliku mp3 uprawniający do nieodpłatnego udziału w loterii promocyjnej, 
stanowiący tym samym zgłoszenie do loterii zostanie niezwłocznie potwierdzony nieodpłatnym 
SMS-em zwrotnym przez organizatora loterii. Ponadto, w odpowiedzi na przesłane przez 
uczestnika zgłoszenie organizator loterii zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestników 
loterii w każdym dniu jej trwania bez względu na liczbę kupionych plików maksymalnie pięciu 
nieodpłatnych SMS-ów zawierających dodatkowe informacje o bieżących szczegółach na 
temat trwającej loterii, dostępnych rodzajów plików mp3, rodzajach nagród w danej rundzie, 
kumulacjach itp. W przypadku, gdy uczestnik loterii nie będzie zainteresowany 
otrzymywaniem powyższych, dodatkowych informacji, może wysłać SMS -a o treści STOP na 
bezpłatny numer 8068 lub e-mail na adres: reklamacje@radiozet.pl podając numer telefonu, 
na który wysyłane były informacje. Wysłanie SMS -a o takiej treści lub e-maila spowoduje, że 
Organizator w przypadku SMS-a o treści STOP najpóźniej w ciągu jednej godziny od 
momentu dotarcia SMS-a do Organizatora, a w przypadku e-maila w ciągu jednego dnia 
roboczego od momentu dotarcia e-maila do Organizatora powstrzyma się od wysyłania do 
uczestnika dodatkowych informacji, chyba że uczestnik ponownie dokona zakupu nowego 

http://www.radiozet.pl/
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pliku mp3 i tym samym nabędzie prawo do kolejnego nieodpłatnego udziału w loterii. Pełen 
wykaz komunikacji z uczestnikami loterii za pomocą SMS jest złożony jako załącznik do 
niniejszego regulaminu. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego nawiązania kontaktu telefonicznego z 
uczestnikiem, w celu przekazania ww. informacji dotyczących zasad prowadzenia Loterii, 
maksymalnie do 8 (ośmiu) razy w trakcie trwania loterii. 
 
Wydanie zakupionych plików mp3 następuje poprzez wysłanie na wskazany w tytułach 

płatności za plik mp3 numer telefonu komórkowego uczestnika tytułu (kodu) do otrzymania 

nabytego plik mp3 na telefon komórkowy lub komputer, bezpośrednio w formie kodu 

alfanumerycznego lub w formie linka do dedykowanej strony WML. 

 W przypadku problemów technicznych z pobraniem pliku mp3 Użytkownik może zgłosić 
powyższe problemy na adres mailowy reklamacje@radiozet.pl albo na stronie Sklepu 
Internetowego.  

 
4.6. Uczestnik może zwiększyć swoją liczbę udziałów na wygraną w loterii poprzez wzięcie 
udziału w dodatkowo premiowanej sprzedaży plików mp3, która może zostać ogłoszona przez 
Organizatora w trakcie trwania audycji. W przypadku ogłoszenia przez Organizatora 
premiowanej sprzedaży plików mp3 do sprzedaży wystawione zostaną specjalne pliki mp3, 
których nabycie przez uczestnika i dokonanie za nie płatności uprawniać go będzie do 
dodatkowego zwiększenia jego udziałów w loterii poprzez zwielokrotnienie w bazie zgłoszeń 
do loterii liczby udziałów uczestnika przypisanych do wskazanego przez niego podczas 
nabycia pliku mp3 numeru telefonu komórkowego. Każdorazowo nabycie specjalnego pliku 
mp3 związane jest z podaniem przez uczestnika właściwego, wskazanego przez Organizatora 
podczas tej sprzedaży hasła. Organizator zastrzega, że w danym dniu Loterii może oferować 
do sprzedaży tylko jeden specjalny plik mp3. 
O możliwości wzięcia udziału w premiowanej sprzedaży plików mp3 Organizator będzie 
informował uczestników za pomocą nie więcej niż 5 dziennie komunikatów w formie 
nieodpłatnych SMS wysyłanych na numery telefonów wskazanych przy zgłoszeniach do loterii 
po nabyciu plików mp3 i dokonaniu za nie płatności za pomocą SMS, przelewu bankowego, 
przekazu pocztowego czy za pomocą karty płatniczej.  
 

W przypadku urządzenia przez Organizatora premiowanej sprzedaży plików mp3 każdy 
uczestnik, którego nabycie pliku mp3 i nieodpłatne zgłoszenie do loterii zostało 
zarejestrowane może otrzymać w formie nieodpłatnego SMS na wskazany przez siebie numer 
telefonu komórkowego zwrotny komunikat z informacją o możliwości i terminie nabycia 
specjalnych plików mp3, haśle, wartości zwielokrotnienia zgłoszeń do loterii przypisanych do 
jego numeru telefonu komórkowego i zasadach premiowanego zakupu plików mp3. Zakup 
premiowanego pliku mp3 musi nastąpić ze wskazaniem tego samego numeru telefonu 
komórkowego uczestnika, który został podany przy pierwszym zakupie pliku. Zakup 
premiowanych plików mp3 niezgodnie ze wskazanymi zasadami ich nabywania, w tym zakup 
po wyznaczonym dla tego celu terminie, zakup ze wskazaniem innego numeru telefonu lub z 
błędnie wskazanym hasłem nie będzie skutkował zwielokrotnieniem ilości nieodpłatnych 
zgłoszeń do loterii dokonanych przez uczestnika. Prawidłowo dokonany zakup premiowanego 
pliku mp3 spowoduje zwielokrotnienie udziałów w loterii przez użytkownika zgodnie z 
zasadami określonymi przez Organizatora tj. począwszy od 2–krotności do wielokrotności tej 
liczby, np. 1000. Oznacza to, że zakup przez uczestnika z zachowaniem powyższych zasad 
premiowanego pliku mp3 premiowanego wielokrotnością np. 500 spowoduje, że pierwotne 
nieodpłatny udział uczestnika w loterii zostanie zarejestrowany przez Organizatora dodatkowo 
500 razy. Informacje o premiowanej sprzedaży plików mp3 mogą mieć indywidualny 
charakter, co oznacza, że kierowane do uczestników informacje mogą różnić się w stosunku 
do poszczególnych uczestników w zależności od ich aktywności, liczby zakupionych plików 
mp3.  
 
Wyłącznie w przypadku super rund, w których nagrodą będzie samochód, po dokonaniu 
zakupu pliku mp3 przez uczestnika i tym samym nieodpłatnym zgłoszeniu się uczestnika do 
udziału w rundzie specjalnej może on otrzymać oprócz potwierdzenia, o którym mowa 
powyżej, nieodpłatną wiadomość zwrotną SMS zawierającą hasło oraz informację na temat 
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możliwości nowego zakupu pliku mp3 uprawniającego do nieodpłatnego udziału  w grze o 
nagrody dodatkowe, stanowiące dodatek do nagrody w postaci samochodu. Aby wziąć udział 
w grze o nagrody dodatkowe dołączone do samochodu uczestnik powinien zakupić oferowany 
plik mp3 i dokonać płatności za niego w formie SMS–a, przelewu bankowego, przekazu czy 
za pomocą karty płatniczej. Wysłanie w ten sposób zgłoszenia do udziału w losowaniu nagród 
dodatkowych uprawnia zwycięzcę nagrody w postaci samochodu do odbioru łącznie z nim 
również nagród dodatkowych, przeznaczonych np. na ubezpieczenie samochodu, całoroczny 
zakup paliwa wraz z kosztami rejestracji samochodu, o których mowa w pkt 13.1. regulaminu. 
Uczestnik może również zrezygnować z udziału w grze o nagrody dodatkowe i ubiegać się 
tylko o wygraną nagrody w postaci samochodu. 

 
4.7. W trakcie trwania loterii w Radio ZET każdego dnia w terminach określonych w pkt. 
4.4 b., w godz. 6.00 - 18.00 odbywać się będzie od 1 do 4 rund zwykłych, podczas których po 
dokonaniu zakupu pliku mp3 i nieodpłatnym zgłoszeniu do loterii można będzie wygrać 
nagrody pocieszenia, nagrody rundy, nagrody specjalne lub po ogłoszeniu przez Organizatora 
w miejsce wybranej rundy zwykłej może odbyć się super runda, w której można będzie wygrać 
nagrody pieniężne oraz rzeczowe w postaci samochodów (wraz z nagrodami dodatkowymi), 
wycieczek i w postaci sprzętu elektronicznego, oraz jednokrotnie w każdy piątek podczas 
rundy specjalnej nagrody w postaci 2 osobowego wyjazdu na egzotyczną wycieczkę, w 
sposób określony w treści pkt 4.8. i 4.11. regulaminu. Programy będą odbywały się w radio w 
wyznaczonych godzinach na żywo. Radio zastrzega sobie prawo swobodnego określania 
czasu audycji-rund, z tym, że będą one wyemitowane między godz. 6.00 a 18.00. 
  
4.8. Spośród wszystkich zgłoszonych do każdej z rund zgłoszeń uczestników, którzy dokonali 
nabycia plików mp3 i nieodpłatnie wzięli udział w loterii wylosowanych zostanie następnie 
sześć osób - zwycięzca i 5 uczestników rezerwowych. Do wylosowanego zwycięzcy po dwóch 
piosenkach emitowanej bezpośrednio po zapowiedzi finału rundy na wysłany przez zwycięzcę 
poprzez SMS numer telefonu oddzwoni przedstawiciel Organizatora w celu uzyskania danych 
osobowych uczestnika niezbędnych do dalszego uczestnictwa w loterii oraz zweryfikowania 
czy uczestnik spełnia warunki Regulaminu. W celu uzyskania połączenia z uczestnikiem 
prowadzący będzie oczekiwał za każdym razem pięć sygnałów. W przypadku, gdy telefon 
będzie zajęty próba połączenia zostanie ponowiona, jednakże tylko jednokrotnie. Jeżeli 
uczestnik odbierze telefon, spełnia warunki regulaminu i nie przerwie połączenia po wejściu na 
antenę przysługuje mu nagroda rundy lub prawo do gry o nagrodę specjalną. W przypadku 
każdej super rundy w terminach o których mowa w pkt 4.4.b, wylosowany uczestnik, jeśli 
odbierze telefon, spełnia warunki regulaminu i nie przerwie połączenia po wejściu na antenę 
może wygrać jedną z trzech nagród: nagrodę pieniężną lub rzeczową w postaci samochodu 
(wraz z nagrodami dodatkowymi) lub wycieczki lub w postaci sprzętu elektronicznego. W 
przypadku rundy specjalnej jednokrotnie w każdy piątek wylosowany uczestnik, jeśli odbierze 
telefon, spełnia warunki regulaminu i nie przerwie połączenia po wejściu na antenę wygrywa 
nagrodę w postaci wyjazdu na egzotyczną wycieczkę. W przypadku, gdy z wylosowanym 
uczestnikiem nie będzie można uzyskać połączenia to traci on prawo do nagrody, a 
przedstawiciel Organizatora ponowi procedurę z kolejną wylosowaną osobą z listy zgłoszeń 
rezerwowych aż do skutku. Jeżeli żadna z 5 osób z listy rezerwowej nie będzie spełniać 
warunków regulaminu loterii bądź nie będzie możliwe uzyskanie z nią połączenia z uwagi na 
przyczyny określone poniżej, to dalsze próby ustalenia zwycięzcy nie będą podejmowane, a 
wylosowana nagroda pozostanie do dyspozycji organizatora. Przez nieudaną próbę 
połączenia należy rozumieć: nie odbieranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, 
włączenie się poczty głosowej lub brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w 
szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub 
automatycznej sekretarki, jak również jakość połączenia uniemożliwiająca nawiązanie 
rozmowy przedstawiciela Organizatora z uczestnikiem w audycji na żywo). W wypadkach 
wątpliwych ostateczne rozstrzygnięcie należy do Komisji Loterii.   

 
4.9. W przypadku zwyczajnej rundy wylosowany uczestnik w chwili wzięcia udziału w audycji 
na żywo uzyskuje nagrodę rundy w wysokości 1000,00 zł i może bądź ją zachować bądź 
przystąpić do gry o nagrodę specjalną w wysokości 10.000,00 zł lub jej wielokrotność. Aby 
otrzymać nagrodę specjalną uczestnik musi zrezygnować z nagrody rundy i podczas dalszej 
gry po podaniu sygnału przez prowadzącego audycję zatrzymać poprzez podanie komendy 
„stop” urządzenie losujące w wybranym przez siebie odstępie czasu nie dłuższym niż 10 
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sekund w celu wylosowania jednej z nagród: I nagrody pocieszenia w wysokości 500,00 zł, II 
nagrody pocieszenia w wysokości 2.000,00 zł lub nagrody specjalnej w wysokości 10.000,00 
zł lub jej wielokrotności. Każdego dnia loterii w terminach określonych w pkt 4.4.b., organizator 
loterii może ogłosić na antenie, iż w wybranej z rund uczestnicy w chwili wzięcia udziału w 
audycji na żywo zamiast nagrody rundy w wysokości 1.000,00 zł wygrywają jej wielokrotność, 
a ponadto mogą wziąć udział w dalszej części audycji i wylosować w wyniku kumulacji 
wielokrotność nagrody specjalnej 10.000,00 zł.  
 
W przypadku, gdy nagroda rundy lub nagroda specjalna nie zostanie wygrana organizator 
loterii przeznaczy ją do wygrania w jednej z kolejnych wybranych rund tego lub innego dnia, 
tak, aby wszystkie nagrody mogły zostać przyznane uczestnikom. 
 
4.10. Każdorazowo uczestnik w celu wylosowania nagrody musi zatrzymać urządzenie 
losujące komendą „stop” w wybranym przez siebie momencie w ciągu 10 sekund od 
rozpoczęcia odliczania czasu. W przypadku, gdy uczestnik nie dokona tej czynności do czasu 
usłyszenia sygnału dźwiękowego kończącego odliczanie 10 sekund, traci prawo do 
przypadającej w danej rundzie nagrody i otrzyma tylko I nagrodę pocieszenia w wysokości 
500,00 zł. 
 
4.11. W przypadku każdej super rundy ogłoszonej przez Organizatora na antenie wylosowany 
uczestnik, jeśli odbierze telefon i spełnia warunki regulaminu, to w chwili wzięcia udziału w 
audycji na żywo weźmie udział w losowaniu jednej z trzech nagród. Podczas audycji po 
podaniu sygnału przez prowadzącego audycję uczestnik musi zatrzymać poprzez podanie 
komendy „stop” urządzenie losujące w wybranym przez siebie odstępie czasu nie dłuższym 
niż 10 sekund w celu wylosowania jednej z nagród: nagrody specjalnej w wysokości 
10.000,00 zł lub jej wielokrotności, wycieczki lub samochodu (wraz z nagrodami dodatkowymi) 
lub nagród w postaci sprzętu elektronicznego. 
 
W przypadku, gdy w super rundzie nagroda w wysokości 10.000,00 zł lub jej wielokrotność nie 
zostanie wygrana organizator loterii przeznaczy ją do wygrania w kolejnej super rundzie.  
 
W przypadku rundy specjalnej jednokrotnie w każdy piątek wylosowany uczestnik, jeśli 
odbierze telefon, spełnia warunki regulaminu i nie przerwie połączenia po wejściu na antenę 
tym samym wygrywa nagrodę w postaci wyjazdu na egzotyczną wycieczkę. 

 
4.12. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: nie spełnia warunków niniejszego 
regulaminu lub nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w loterii lub odmawia podania 
danych osobowych, złożenia oświadczeń lub przedłożenia dokumentów niezbędnych do 
prawidłowego przeprowadzenia loterii lub odmawia odbioru nagrody lub nie jest możliwe 
telefoniczne połączenie się z nim w związku z zaistnieniem przyczyn, o których mowa w pkt 
4.8. regulaminu. 
 
4.13. Każdy uczestnik loterii może wygrać podczas loterii tylko jedną nagrodę pieniężną oraz 
jedną nagrodę rzeczową, z wyjątkiem I i II nagrody pocieszenia.  

 
V. Obszar, na którym urządzana będzie loteria.  
 

5.1. Loteria przeprowadzana jest na terenie całego kraju.  
 
 
VI. Czas trwania loterii.  
 

6.1. Loteria przeprowadzana jest w terminie od dnia 05.09.2011 r. do dnia  25 lutego 2012 r.  
 

VII. Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród.  
 
7.1. Wszystkie rundy loterii odbywają się w siedzibie ZET Premium Sp. z o. o. w Warszawie 
przy ul. Żurawiej 8 w terminie od dnia 5 września 2011 do dnia 09 grudnia  2011 r. w 
następujący sposób: 

 05.09.2011 – 09.09.2011, w tym w dniu 09.09.2011 – 1 runda specjalna, 
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 12.09.2011 – 16.09.2011, w tym w dniu 16.09.2011 – 1 runda specjalna, 

 19.09.2011 – 23.09.2011, w tym w dniu 23.09.2011 – 1 runda specjalna, 

 26.09.2011 – 30.09.2011, w tym w dniu 30.09.2011 – 1 runda specjalna, 

 03.10.2011 – 07.10.2011, w tym w dniu 07.10.2011 – 1 runda specjalna, 

 10.10.2011 – 14.10.2011, w tym w dniu 14.10.2011 – 1 runda specjalna, 

 17.10.2011 – 21.10.2011, w tym w dniu 21.10.2011 – 1 runda specjalna, 

 24.10.2011 – 28.10.2011, w tym w dniu 28.10.2011 – 1 runda specjalna, 

 02.11.2011 – 04.11.2011, w tym w dniu 04.11.2011 – 1 runda specjalna, 

 07.11.2011 - 10.11.2011,  

 14.11.2011 – 18.11.2011, w tym w dniu 18.11.2011 – 1 runda specjalna, 

 21.11.2011 – 25.11.2011, w tym w dniu 25.11.2011 – 1 runda specjalna, 

 28.11.2011 – 02.12.2011, w tym w dniu 02.12.2011 – 1 runda specjalna, 

 05.12.2011 – 09.12.2011, w tym w dniu 09.12.2011 – 1 runda specjalna, 

 

Każdego dnia w ww. terminach odbędzie się od 1 do 4 rund.  

 
7.2. Każdy z uczestników po wygraniu nagrody zostanie poinformowany niezwłocznie o 
sposobie i terminie jej odbioru.  

 

VIII. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii.  

 
8.1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii tj. udzielaniem informacji na temat loterii, 
przeprowadzeniem losowań, sprawuje Komisja Loterii w składzie:  

a. przewodniczący Komisji Loterii,  

b. wiceprzewodniczący Komisji Loterii,  

c. sekretarz Komisji Loterii 

8.2. Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowań nagród. 
 
8.3. Do kompetencji Komisji Loterii należy również rozpatrywanie wpływających od uczestników 
loterii reklamacji i udzielanie uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii.  
 
8.4. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające ją 
do nadzorowania przebiegu loterii promocyjnej.  
 
8.5. Nagrody zostaną wydane wyłącznie osobom, których dane osobowe zgodne są z danymi 
osób, które wygrały nagrody w rundach (nagrody pocieszenia, rundy, specjalne oraz nagrody 
rzeczowe w postaci samochodów (wraz z nagrodami dodatkowymi), wycieczek oraz w postaci 
sprzętu elektronicznego).  
 
8.6. Komisja Loterii działa w oparciu o regulamin pracy wydany przez Organizatora.  

 
 
IX. Sposób i termin ogłaszania wyników.  

 
9.1. Niezwłocznie po wygraniu nagród zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranych, a ponadto 
Organizator loterii najpóźniej w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wygranej poinformuje 
zwycięzców tych nagród o wygranej listem poleconym na podany przez nich adres celem 
ustalenia szczegółów dotyczących odbioru nagród, które zostaną wydane zwycięzcom najpóźniej 
do dnia 31 stycznia 2012 r. Dzień ten będzie ostatecznym terminem odbioru nagród. Po upływie 
powyższego terminu zwycięzca, który nie odebrał nagrody traci do nich prawo. Każdy z 
uczestników loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania jest zobowiązany powiadomić o 
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powyższym fakcie Organizatora loterii najpóźniej dzień przed ostatecznym terminem wydania 
nagród. W przeciwnym wypadku Organizator uzna, że uczestnik powiadomiony pod wskazanym 
przez niego osobiście lub na zgłoszeniu adresem został powiadomiony o wygranej w prawidłowy 
sposób ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami, włącznie ze skutkiem utraty prawa do 
wygranej. 
 
9.2. Wyniki losowania nagród w loterii dotyczące nagród będą ogłoszone do dnia 16 grudnia 2011 
r. na internetowych stronach www.niagaro.pl i www.radiozet.pl.   

 
X. Miejsce i termin wydawania wygranych.  

 
10.1. Odbiór nagród w postaci voucherów wycieczkowych i sprzętu elektronicznego nastąpi do 
dnia 31 stycznia 2012 r. w siedzibie ZET Premium Sp. z o. o. w dni powszednie w godzinach od 
10.00 rano do 15.00 lub w uzgodnieniu ze zwycięzcą Loterii zostaną one przesłane przesyłką 
kurierską/pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres. 
 
10.2. Odbiór dokumentów upoważniających zwycięzców do odbioru samochodów (wraz z 
nagrodami dodatkowymi) nastąpi w siedzibie ZET Premium Sp. z o. o. w terminie do dnia 31 
stycznia 2012 r. Na podstawie otrzymanych dokumentów zwycięzca może odebrać samochód w 
salonie wskazanym przez Organizatora Loterii w Warszawie. 
 
10.3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane do dnia 31 stycznia 2012 r. w siedzibie ZET 
Premium Sp. z o. o. w dni powszednie w godzinach od 10.00 rano do 15.00 lub w uzgodnieniu ze 
zwycięzcą Loterii na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, a w 
przypadku nagród pieniężnych o wartości do 2.000 zł mogą one zostać wypłacone osobiście 
przez zwycięzcę w wybranych bankomatach po wpisaniu uzyskanego od organizatora loterii 
indywidualnego kodu uzyskanej przez niego wygranej .  
 
10.4. Przy osobistym odbiorze nagród zwycięzcy muszą okazać dowód tożsamości, 
potwierdzający zgłoszone przez niego dane osobowe oraz złożyć oświadczenie iż nie podlegają 
wyłączeniu z loterii z przyczyn określonych w pkt 4.1. regulaminu. W przypadku nagród 
pieniężnych wypłacanych w bankomatach przed dokonaniem wypłaty uczestnik podczas 
weryfikacji telefonicznej musi podać swoje dane i złożyć ustne oświadczenie, iż nie podlega 
wyłączeniu z loterii z przyczyn określonych w pkt 4.1. regulaminu, przy czym oświadczenie to 
zostanie zarejestrowane przez Organizatora loterii. Nagrody będą wydane wyłącznie osobom, 
których dane zgodne są z danymi wskazanymi przez nie w zgłoszeniu do loterii lub ich 
umocowanym pełnomocnikom.  
 
10.5. Wszelkie koszty i ryzyka związane z odbiorem nagród obciążają zwycięzców Loterii.  
 
10.6. Każdy ze zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej 
złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody.  
 
10.7. Wygrane w loterii opodatkowane są na zasadach określonych odrębnymi przepisami 
podatkowymi i mogą zostać wydane zwycięzcy po uprzedniej wpłacie kwoty należnego podatku 
dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody w przypadku nagród rzeczowych lub po 
potrąceniu kwoty należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody w 
przypadku nagród pieniężnych.    
 
10.8. Nie spełnienie przez zwycięzcę któregokolwiek z warunków określonych w regulaminie loterii 
skutkować będzie odmową wydania nagrody przez Organizatora loterii. 
 
10.9. W przypadku nagród rzeczowych w loterii nie jest możliwa wymiana nagrody na inną bądź 
wypłata jej równowartości w gotówce. 
 
10.10. Warunkiem odbioru i realizacji nagrody w postaci wycieczki jest posiadanie przez 
zwycięzcę loterii dokumentów uprawniających do przekraczania granic oraz zaakceptowanie i 
odebranie za pokwitowaniem szczegółowego regulaminu wyjazdu. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za brak u zwycięzcy dokumentów, o których mowa powyżej. 
 

http://www.niagaro.pl/
http://www.radiozet.pl/
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10.11. Nagrody, które nie zostaną odebrane przez zwycięzców lub wydania których Organizator 
loterii odmówi z uwagi na treść pkt 10.8. powyżej, pozostaną do dyspozycji Organizatora loterii.  

 
XI. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji.  

 
11.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu loterii mogą być wysyłane przez 
uczestników loterii w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora od dnia 
rozpoczęcia loterii, jednakże nie później niż do dnia 5 lutego 2012 r. O prawidłowości złożenia 
reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego na liście. Reklamacje wpływające na 
adres siedziby Organizatora po dniu 11 lutego 2012 r. nie będą uwzględniane, pomimo ich 
prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczenia przesyłek z reklamacją przez osoby 
trzecie. Zgodnie z treścią 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) pisemna 
reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, datę i miejsce 
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis i powód reklamacji 
oraz treść żądania. 
 
11.2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później 
niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.  
 
11.3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 
XII. Termin przedawnienia roszczeń.  

 
12.1. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i 
biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne.  
 
12.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
 
12.3. Wszelkie spory i roszczenia związane z loterią rozstrzygać będzie sąd powszechny.  
 
12.4. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych.  
 
12.5. Pełna treść regulaminu loterii znajduje się do wglądu w siedzibie ZET Premium Sp. z o. o. w 
Warszawie przy ul. Żurawiej 8 oraz na stronie internetowej www.niagaro.pl. i www.radiozet.pl   
 
12.6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy loterii spełniają warunki 
określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać uczestnika do dnia 31 grudnia 
2011 r. do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r. określonych oświadczeń, podania 
określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu 
zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Organizator może również postawić wymóg 
obecności zwycięzcy Loterii pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie.  
 
12.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS i 
połączeń telefonicznych także za działanie systemów bankowych za pośrednictwem których 
realizowane są płatności przez uczestników. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w 
czasie trwania loterii z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję niezwłocznie 
podejmują członkowie Komisji obecni w czasie trwania rund loterii. W szczególności Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne 
parametry techniczne połączeń telefonicznych, oraz skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. 
Komunikacja uczestnika niespełniająca wymogów Regulaminu, w szczególności niepełna, 
przerwana, zawieszona, zniekształcona, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach 
technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jej czytelność lub możliwość 
weryfikacji umieszczonych w niej danych jest nieważna, a takie zgłoszenie podlega wykluczeniu z 
loterii.  
 

http://www.niagaro.pl/
http://www.radiozet.pl/
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 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady techniczne nagród. Nagrody te 
objęte są gwarancją producenta/dystrybutora, zgodnie z ustalonymi przez niego zasadami. 

 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Zwycięzców za jakość świadczonych 
usług przez osoby trzecie obsługujące Zwycięzców wyjazdu na wycieczkę (w tym za 
przewoźników oraz osoby prowadzące hotele) ani za jakość i punktualność połączeń lotniczych. 
Odpowiedzialność z tytułu świadczonych przez siebie usług ponosić będą w tym zakresie 
profesjonalne podmioty, którym organizator loterii świadczenie usług powierzy. 
 
 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały 
reklamowe i promocyjne dotyczące loterii mają wyłącznie charakter informacyjny. 
 

12.8. Uczestnicy w stosunku do których Organizator stwierdzi, że postępują na antenie  Radia 
ZET w sposób niezgodny z zasadami fair play lub działają w sposób sprzeczny z interesem 
Organizatora loterii, w szczególności poprzez: dyskredytowanie go, podawanie informacji 
godzących w jego dobre imię, reklamowanie konkurencyjnych stacji radiowych, bądź zachowanie 
nie licujące z ogólnie przyjętymi zasadami, mogą zostać wykluczeni przez Organizatora  z udziału 
w loterii. 
 

12.9. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia prowadzenia loterii w 
przypadku wprowadzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żałoby narodowej na czas 
obowiązywania tej żałoby. 

 

XIII. Wartość puli nagród.  
 
13.1. W loterii przewidziane są następujące rodzaje nagród:  

- I nagrody pocieszenia w wysokości 500,00 zł każda w ilości nie większej niż 120 
- II nagrody pocieszenia w wysokości 2000,00 zł każda w ilości nie większej niż 120 
- nagrody rundy w wysokości 1.000 zł lub ich wielokrotność w ilości nie większej niż 120 
- nagrody specjalne w wysokości 10.000,00 zł lub ich wielokrotność, 
- maksymalnie 8 nagród w postaci wycieczek zagranicznych, komputerów, kamer cyfrowych, 

telewizorów, odtwarzaczy Blu-ray, każda o maksymalnej wartości 10 000,00 (słownie; 
dziesięć tysięcy złotych) wraz z nagrodą pieniężną w maksymalnej wysokości  1 111,00 zł 
(słownie: tysiąc sto jedenaście złotych) każda; łączna wartość nagrody wynosi do                    
400 000,00 zł brutto 

- maksymalnie 10 nagród w postaci samochodów osobowych o maksymalnej wartości           
90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), wraz z nagrodą pieniężną w 
maksymalnej kwocie do  10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych); łączna wartość nagród 
wynosi do 1 000 000,00 zł brutto 

- maksymalnie 10 nagród dodatkowych w postaci ubezpieczenia samochodu (po jednej 
wyłącznie do każdego z samochodów) o maksymalnej wartości 4 000,00 zł (cztery tysiące 
złotych) każda wraz z nagrodę pieniężna w maksymalnej wysokości 444,00 zł (czterysta 
czterdzieści cztery złote) – każda z nagród; łączna wartość nagród wynosi do 44 440,00 zł 
brutto. 

- maksymalnie 10 nagród dodatkowych (po jednej wyłącznie do każdego z samochodów) w 
kwocie 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych) przeznaczonych na koszty rejestracji samochodu 
i zakup paliwa na cały rok, z zastrzeżeniem, że jest to zryczałtowana kwota mogąca nie 
mieć odzwierciedlenia w rzeczywistych kosztach użytkowania nagrody głównej w ciągu 
jednego, pierwszego roku użytkowania. 

- maksymalnie 13 nagród specjalnych w postaci 2 osobowego wyjazdu na egzotyczną 
wycieczkę na Seszele w terminie następującym bezpośrednio po zakończeniu loterii, a 
dokładnie określonym w „Regulaminie Wycieczki”, po ostatecznym potwierdzeniu rezerwacji 
(obejmującego przelot, pobyt w hotelu **** z formułą All Inclusive, transfer z lotniska oraz na 
lotnisko w trakcie przesiadek i pobytu) o wartości maksymalnej 25 000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) wraz z nagrodą pieniężną w maksymalnej wysokości 2 
778,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych) każda 

 
W związku z losowym sposobem przyznawania nagród i przyjętą przez organizatora formułą 
regulaminu loterii nie jest możliwe określenie dokładnej ilości nagród w poszczególnych kategoriach, 
co spowodowało założenie przez organizatora maksymalnych ilości i wartości nagród, które nie 
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zostaną przekroczone podczas przyznawania nagród zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym 
regulaminie.   
 

13.2. Łączna pula nagród w loterii wynosi 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). 
 
 
XIV. Termin sprzedaży towarów lub usług upoważniających do wzięcia udziału w loterii. 
 

14.1. Towary i usługi w postaci muzycznych plików mp3, upoważniające do wzięcia udziału w loterii 
można będzie nabywać w terminie od dnia 05 września 2011 r. do dnia  09 grudnia 2011 r. 
 
 

 


