REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
”Mieszkam w Rzeszowie”
INFORMACJE PODSTAWOWE
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „Mieszkam w Rzeszowie”.
2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest Modart Outdoor sp. z o.o w Lublinie, ul.
Romera 15, 20-487 Lublin.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) oraz
zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.
4. Zasięg loterii – loteria organizowana jest na obszarze miasta Rzeszowa.
5. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 03.04.2017 r. a kończy w dniu 14.12.2017 r., termin
ten obejmuje zgłoszenie się do loterii, losowanie nagród, wydanie nagród, a także termin składania i
rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany
jako ostatni dzień postępowania reklamacyjnego.
§ 2. WGLĄD DO REGULAMINU LOTERII
Treść niniejszego regulaminu loterii dostępna jest w czasie trwania loterii: na stronie internetowej
loterii www.loteriarzeszow.pl oraz na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Rzeszowa w serwisie
www.rzeszow.pl oraz w punktach obsługi loterii wskazanych w § 4 ust. 4 niniejszego regulaminu, a
także w biurze organizatora loterii Modart Outdoor sp. z o.o. w Lublinie,
ul. Diamentowa 4 lok. 111, 20-447 Lublin oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem
www.modart.com.pl.

§ 3. DEFINICJE
1. Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego
dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający
loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana
jest dalej „loterią”.
2. Termin zgłaszania się do loterii – uczestnicy mogą zgłaszać się do loterii w okresie od 03.04.2017 r.
do 31.10.2017 r.
3. Miejsce zameldowania – miejsce, w którym dana osoba deklaruje, że stale/czasowo przebywa i
dopełnia w związku z tym prawnie określonych formalności we właściwym urzędzie (tj. dokona
czynności zameldowania w Urzędzie Miasta Rzeszów).
4. Zgłoszenie do loterii – poprzez zgłoszenie do loterii rozumie się spełnienie przez uczestnika
warunków opisanych w niniejszym regulaminie oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.
Do loterii można zgłosić się na dwa sposoby, wedle wyboru uczestnika tj.: uczestnik może zgłosić się
poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej i
wysłanie go za pośrednictwem strony internetowej loterii lub uczestnik może zgłosić się poprzez
kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej (kupon) i
wrzucenie go do urny promocyjnej. Obie formy zgłoszenia są równoważne, uczestnik sam decyduje w
jaki sposób zgłosić się do loterii.
5. Formularz zgłoszeniowy – specjalnie przygotowany do potrzeb loterii formularz. Formularz,
niezależnie od formy w jakiej występuje (elektroniczna lub kuponowa), zawiera miejsce na podanie
przez uczestnika następujących, obowiązkowo wymaganych danych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zameldowania,
c) nr PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL,

d) nr tel. kontaktowego do uczestnika,
e) adres e-mail (nie dotyczy uczestnika nieposiadającego adresu e-mail),
f) Data zameldowania się w Rzeszowie,
g) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Modart Outdoor sp.
z o.o. w Lublinie, ul. Romera 15, 20-487 Lublin dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
loterii „Mieszkam w Rzeszowie”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że
przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich poprawiania, usunięcia i zaprzestania
przetwarzania.” „Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia.”
h) własnoręczny podpis uczestnika loterii (w przypadku wersji papierowej formularza).
Na formularzu znajdzie się również następujące oświadczenie organizatora loterii: „Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Dane
osobowe uczestników zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu loterii, z tym że dane osobowe
laureatów loterii będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym nagroda została wydana.”
MECHANIZM LOTERII
§ 4. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie w formie elektronicznej – wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego za
pośrednictwem strony internetowej loterii. Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej jest
dostępny na stronie internetowej loterii w terminie od 03.04.2017 r. do 31.10.2017 r.
2. Strona internetowa loterii – przygotowana przez organizatora strona znajdująca się pod adresem
www.loteriarzeszow.pl. Na stronie internetowej loterii znajdować się będzie zakładka z formularzem
zgłoszeniowym do loterii. W przypadku zgłoszenia w formie elektronicznej, uczestnik loterii otrzyma
potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie loterii poprzez wyświetlenie informacji
na stronie internetowej loterii.
3. Zgłoszenie w formie kuponowej – wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go
własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny promocyjnej w punkcie obsługi loterii. Formularze
zgłoszeniowe (kupony) dostępne są w punkcie obsługi loterii. Formularze zgłoszeniowe, które są
nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione
nieprawidłowo bądź w sposób niepełny - będą traktowane jako nieważne i nie będą brały udziału w
loterii.
4. Punkt obsługi loterii – oznaczone miejsce w jednej z dziesięciu lokalizacji:
a) Punkt Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów (35-326 Rzeszów,
ul. Rejtana 65),
b) Punkt Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa w Galerii Handlowej Nowy Świat (35-111 Rzeszów, ul.
Krakowska 20),
c) Punkt Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall (35-315
Rzeszów, al. Kopisto 1),
d) Punkt Obsługi Mieszkańców UM Rzeszowa w Galerii Rzeszów (35-001 Rzeszów,
Al. Piłsudskiego 44)
e) Punkt Informacyjny UM Rzeszowa w hipermarkecie Bi1 (35-111 Rzeszów, Al. Witosa 21),
f) Urząd Miasta Rzeszowa (Ratusz, Rynek 1, 35-064 Rzeszów),
g) Urząd Miasta Rzeszowa (ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów),
h) Urząd Miasta Rzeszowa (ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów),
i) Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie (ul. Podwisłocze 42, 35-309 Rzeszów)
j) Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie (ul. Lucjana Siemieńskiego 18, 35-234 Rzeszów)
w których usytuowana będzie urna promocyjna oraz w którym dostępne będą papierowe formularze
zgłoszeniowe (kupony).
Punkty obsługi loterii czynne będą w okresie od 03.04.2017 r. do 31.10.2017 r., z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy:

a) pkt. a – d, od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 18:00,
b) pkt. e, od wtorku do soboty w godz. 9:00 – 17:00,
c) pkt. f – i, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 15:30 oraz środa w
godz. 7:30 – 17:00,
d) pkt. i – j poniedziałek w godz. 7:00 - 18:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 -15:00.
5. Urna promocyjna – zabezpieczony przed otwarciem i przygotowany dla potrzeb loterii pojemnik,
przeznaczony do wrzucania formularzy zgłoszeniowych (kuponów). W niniejszej loterii dla potrzeb
uczestników przygotowanych będzie 10 (słownie: dziesięć) urn promocyjnych we wskazanych w § 4
ust. 4 niniejszego regulaminu lokalizacjach, tj. punktach obsługi loterii.
§ 5. UCZESTNICY LOTERII
1. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższych
rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami
Organizatora).
2. W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat z zastrzeżeniem §5 ust.
1 niniejszego Regulaminu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
- w okresie od 21.11.2016 r. do dnia 31.10.2017 r. dokonała czynności zameldowania
w Rzeszowie, tj. dokonała zmiany zameldowania na miasto Rzeszów z innej gminy.
- w dniu losowania nagród tj. 06.11.2017 r. była zameldowana w Rzeszowie.
§ 6. ZASADY PROWADZENIA LOTERII
1. Każda osoba, spełniająca warunki określone §5 niniejszego Regulaminu, która zechce wziąć udział w
loterii powinna:
- w okresie od 21.11.2016 r. do dnia 31.10.2017 r. dokonać czynności zameldowania
w Rzeszowie, tj. dokonać zmiany zameldowania z innej gminy do Rzeszowa.
- w dniu losowania nagród tj. 06.11.2017 r. być zameldowana w Rzeszowie.
- zgłosić się do loterii poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go - wedle
wyboru uczestnika - za pośrednictwem strony internetowej lub do urny w okresie od dnia 03.04.2017
r. do dnia 31.10.2017 r.
2. Osoba, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do niniejszej loterii zostanie uznana za uczestnika
loterii.
3. Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w loterii. Pozostałe zgłoszenia
nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą traktowane jako duplikaty i będą usuwane z bazy do
losowania. W bazie do losowania pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie uczestnika loterii.
4. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w całej loterii. Zgłoszenie, które zostanie
wylosowane zostaje usunięte z bazy zgłoszeń i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.
5. Uczestnik przystępując do loterii, powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Wzięcie udziału w loterii oznacza zgodę jej uczestnika
na warunki loterii określone niniejszym regulaminem.
NAGRODY, MIEJSCE I TERMINY WYDANIA NAGRÓD
§ 7. NAGRODY
1. Określenie rodzaju i wartości nagród dalej zwanych „Nagrodami”:
a) Nagrodą główną w loterii jest Robot kuchenny Thermomix o wartości rynkowej 4.725,00 zł brutto
(słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100). Wartość nagrody głównej
ustalona została na dzień 10.02.2017 r. Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował
nagrodę pieniężną w wysokości 525,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100). Łączna
całkowita wartość nagrody głównej wynosi 5.250,00 zł brutto (słownie: pięć tysiące dwieście
pięćdziesiąt złotych 00/100).

b) Nagrodą I-go stopnia w loterii jest telewizor Panasonic TX-50CX700E o wartości rynkowej 2.990,00
zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Wartość nagrody I-go
stopnia ustalona została na dzień 10.02.2017 r. Dodatkowo do nagrody I-go stopnia organizator
przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 332,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa złote 00/100).
Łączna całkowita wartość nagrody I-go stopnia wynosi 3.322,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta
dwadzieścia dwa złote 00/100).
c) Nagrodą II-go stopnia w loterii jest rower Unibike Expedition GTS o wartości rynkowej 2.621,00 zł
brutto (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych 00/100). Wartość nagrody II-go
stopnia ustalona została na dzień 10.02.2017 r. Dodatkowo do nagrody II-go stopnia organizator
przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 291,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden
złotych 00/100). Łączna całkowita wartość nagrody II-go stopnia wynosi 2.912,00 zł brutto (słownie:
dwa tysiące dziewięćset dwanaście złotych 00/100).
d) Nagrodą III-go stopnia w loterii jest odkurzacz Neato Robotics Botvac D85 o wartości rynkowej
2.549,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100). Wartość
nagrody III-go stopnia ustalona została na dzień 10.02.2017 r. Dodatkowo do nagrody III-go stopnia
organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 283,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt
trzy złote 00/100). Łączna całkowita wartość nagrody III-go stopnia wynosi 2.832,00 zł brutto (słownie:
dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 00/100).
e) Nagrodą IV-go stopnia w loterii jest Tablet Huawei MediaPad M2 10.0 64 GB
o wartości rynkowej 2.099,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
00/100). Wartość nagrody IV-go stopnia ustalona została na dzień 10.02.2017 r.
f) Nagrodą V-go stopnia w loterii jest Xbox one 1 TB o wartości rynkowej 1095,00 zł brutto (słownie:
jeden tysiąc dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Wartość nagrody V-go stopnia ustalona została na
dzień 10.02.2017 r.
g) Nagrodą VI-go stopnia w loterii jest Generator pary Tefal Pro Xpert Control Plus GV8981 o wartości
rynkowej 994,00 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100). Wartość
nagrody VI-go stopnia ustalona została na dzień 10.02.2017 r.
h) Nagrodą VII-go stopnia w loterii jest Odtwarzacz Mp3 Sony NWZ-WS615B 16GB o wartości rynkowej
729,00 zł brutto (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100). Wartość nagrody VII-go
stopnia ustalona została na dzień 10.02.2017 r.
i) Nagrodą VIII-go stopnia w loterii jest głośnik bezprzewodowy JBL Charge 3 o wartości rynkowej
649,00 zł brutto (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100). Wartość nagrody IX-go
stopnia ustalona została na dzień 10.02.2017 r.
j) Nagrodą IX-go stopnia w loterii jest czytnik e-booków Amazon Kindle Paperwhite 3 o wartości
rynkowej 599,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Wartość
nagrody VIII-go stopnia ustalona została na dzień 10.02.2017 r.
2. Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 10 szt. (słownie: dziesięć sztuk).
3. Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 20.481,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta
osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
4. Nagrody w loterii zostaną wydane i rozliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zmianami). W przypadku
nagród o których mowa w § 7 ust. 1 a—d, dodatkowe nagrody pieniężne przeznaczone zostaną na
pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej rzeczowej w loterii w wysokości 10%
wartości nagrody.

§ 8. TERMIN I ZASADY LOSOWANIA NAGRÓD
1. Losowania laureatów nagród odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu
Miasta Rzeszowa – Gminy Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów.
2. Czynność losowania będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny. Każde prawidłowe
zgłoszenie do loterii będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy. Organizator przygotuje losy

z unikatowymi numerami porządkowymi zgłoszeń i następnie będzie losował je z urny. Losowanie
nagród przeprowadzone zostanie w obecności członków wewnętrznej komisji nadzoru.
3. W trakcie losowania wyłonionych zostanie laureat nagrody głównej a następnie dziewięciu
laureatów nagród (od I-go do IX stopnia) w kolejności ich wymieniania zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszego
regulaminu. Następnie dodatkowo dla każdej nagrody wyłoniony zostanie jeden laureat rezerwowy
nagrody. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata
rezerwowego.
4. Laureat nagrody głównej oraz laureat rezerwowy nagrody głównej będą oznaczeni
i przypisani sobie w następujący sposób:
- laureat nagrody głównej (nr 1),
- laureat rezerwowy nr 1 nagrody głównej (nr 11).
5. Laureaci nagród oraz laureaci rezerwowi nagród od I-go do IX-go stopnia będą przypisani do siebie
w następujący sposób:
- laureat nagrody I-go stopnia (nr 2) - laureat rezerwowy nagrody I-go stopnia (nr 12),
- laureat nagrody II-go stopnia (nr 3) - laureat rezerwowy nagrody II-go stopnia (nr 13),
- laureat nagrody III-go stopnia (nr 4) - laureat rezerwowy nagrody III-go stopnia (nr 14),
- laureat nagrody IV-go stopnia (nr 5) - laureat rezerwowy nagrody IV-go stopnia (nr 15),
- laureat nagrody V-go stopnia (nr 6) - laureat rezerwowy nagrody V-go stopnia (nr 16),
- laureat nagrody VI-go stopnia (nr 7) - laureat rezerwowy nagrody VI-go stopnia (nr 17),
- laureat nagrody VII-go stopnia (nr 8) - laureat rezerwowy nagrody VII-go stopnia (nr 18),
- laureat nagrody VIII-go stopnia (nr 9) - laureat rezerwowy nagrody VIII-go stopnia (nr 19),
- laureat nagrody IX-go stopnia (nr 10) - laureat rezerwowy nagrody IX-go stopnia (nr 20).
§ 9. OGŁASZANIE WYNIKÓW
1. Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty
losowania (tj. będą powiadamiani w okresie od dnia 07.11.2017 r. do dnia 08.11.2017 r.), telefonicznie
na numer telefonu kontaktowego, który podany został przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym
do loterii.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata loterii o
wygranej z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, a w szczególności: z powodu podania przez
laureata w formularzu błędnego numeru telefonu kontaktowego, zmiany przez laureata numeru
telefonu w czasie trwania loterii, w przypadku niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata pomimo co najmniej sześciu prób kontaktu podejmowanych przez organizatora, w co najmniej dwóch
różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator będzie próbował się skontaktować z laureatem w
co najmniej jednogodzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo, co najmniej sześć sygnałów
połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że sygnał
jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i
dolicza się do sześciu prób połączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku sygnału
oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona
powtórzenia.
3. W trakcie rozmowy telefonicznej laureat zostanie poinformowany o konieczności doręczenia na
adres biura organizatora: Modart Outdoor sp. z o.o., ul. Diamentowa 4 lok. 111, 20-447 Lublin, nie
później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia laureata o wygranej (decyduje data
wpływu wymaganych danych do biura organizatora), następujących danych i dokumentów:
a) zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta w Rzeszowie potwierdzające dokonanie zameldowania
przez laureata w okresie od 21.11.2016 r. do dnia 31.10.2017 r. w Rzeszowie (organizator nie pokrywa
kosztów uzyskania takiego zaświadczenia), wystawiony nie wcześniej niż 06.11.2017 r.
b) podania w formie pisemnej następujących danych:
- imienia i nazwiska,
- dokładnego adresu zameldowania zgodnego z adresem wskazanym w dokumencie tożsamości (nie
dotyczy uczestnika nieposiadającego adresu zameldowania),
- dokładnego adresu zamieszkania,

- nr ewidencyjny PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL,
- oraz własnoręcznie podpisanego oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Modart Outdoor sp.
z o.o. w Lublinie, ul. Romera 15, 20-487 Lublin dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem
loterii „Mieszkam w Rzeszowie”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że
przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich poprawiania, usunięcia i zaprzestania przetwarzania.
Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść. Wszelkie dane
zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia.”
- własnoręczny podpis laureata.
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania
nagrody.
Formularz do podania danych przez laureata nagrody będzie dodatkowo przygotowany
i zamieszczony na stronie internetowej loterii oraz na stronie organizatora. Laureat będzie mógł pobrać
gotowy formularz, celem wypełnienia i dostarczenia go do biura organizatora.
5. Przesyłki z wymaganymi danymi, oświadczeniami oraz dokumentami, o których mowa
w § 9 ust. 3, laureaci, o których mowa w § 8 ust. 3 niniejszego regulaminu, mogą doręczać na adres
biura organizatora do dnia 15.11.2017 r. (decyduje data wpływu wymaganych danych do biura
organizatora).
6. W przypadku niemożliwości skontaktowania się ze laureatem nagrody lub nie doręczenia
organizatorowi wymaganych dokumentów i oświadczeń, laureat traci prawo do nagrody,
a uprawnienia do danej nagrody przechodzą na laureata z listy rezerwowej przypisanego do danej
nagrody. W takim przypadku organizator dokona powiadomienia laureata rezerwowego w terminie 2
dni roboczych liczonych od dnia 16.11.2017 r. (tj. w dniach: 16.11.207 r. lub 17.11.2017 r.).
Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach jak w
przypadku laureata danej nagrody.
7. Przesyłki z wymaganymi danymi oraz dokumentami od laureatów rezerwowych, o których mowa w
§ 8 ust. 3 niniejszego regulaminu, laureaci mogą doręczać na adres biura organizatora do dnia
24.11.2016 r. (decyduje data wpływu wymaganych danych do biura organizatora).
8. Niezależnie od powyższego, wyniki losowania, tj. imię oraz pierwsza litera nazwiska laureata, będą
na bieżąco podawane w trakcie losowania oraz będą opublikowane na stronie
internetowej loterii a także na stronie internetowej organizatora. Przykładowy format ogłoszenia i
publikacji wyników: „Jan K.”. Wyniki losowania dostępne będą w okresie od dnia
07.11.2017 r. do dnia 14.12.2017 r.
§ 10. MIEJSCE I TERMIN WYDANIA NAGRÓD
1. Warunkiem odebrania nagród w loterii jest :
a) wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie
oraz dane osobowe laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym do loterii,
b) wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody.
2. Nagrody przewidziane w Loterii mogą być odebrane osobiście przez Uczestnika. Nagrodę w imieniu
Uczestnika może odebrać pełnomocnik upoważniony na piśmie do odbioru danej nagrody.
3. Nagrody, o których mowa w § 7 ust. 1 regulaminu zostaną wydane laureatom poprzez ich osobisty
odbiór w siedzibie Urzędzie Miasta Rzeszowa, Rynek1 , 35-064 Rzeszów, w trakcie eventu, nie później
jednak niż do dnia 30.11.2017 r.
4. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez laureata w trakcie eventu, nagroda będzie do
odbioru w Wydziale Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszów, Rynek 11, 35064 Rzeszów, w terminie do dnia 30.11.2017 r.
5. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
7. Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata.

8. Nagrody, które nie zostaną wydane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
pozostają w dyspozycji organizatora.

§ 11. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

NADZÓR NAD LOTERIĄ
§ 12. NADZÓR
1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru
loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej „komisją”. W skład komisji wejdą minimum
dwie osoby, w tym przynajmniej jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2. Organizator wyda regulamin działania komisji.
3. Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii. Uczestnik
loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w biurze organizatora: Modart Outdoor sp. z
o.o., ul. Diamentowa 4 lok. 111, 20-447 Lublin w terminie do dnia 14.12.2017 r.
4. Do zadań komisji będzie należało w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim osobom, które dokonały prawidłowego
zgłoszenia do loterii i spełniły warunki regulaminu,
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności,
c) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
d) udział w czynnościach wydawania wygranych nagród, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
e) nadzór nad przebiegiem postepowania reklamacyjnego,
f) udzielanie uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 13. SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Wszelkie reklamacje do niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie (wymagana forma
pisemna), w trakcie trwania loterii, najdalej w terminie do dnia 08.12.2017 r. (decyduje data wpływu
reklamacji do biura organizatora). Reklamacje należy składać na adres biura organizatora: Modart
Outdoor sp. z o.o., ul. Diamentowa 4 lok. 111, 20-447 Lublin.
2. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793) każda reklamacja powinna zawierać: imię i
nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
rodzaj gry oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 2 dni (od pn. do pt.) od dnia ich
otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 14.12.2017 r. (decyduje data stempla
pocztowego na przesyłce zawierającej odpowiedź na reklamację). Decyzja organizatora rozpatrującego
reklamację jest ostateczna.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od
postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
§ 14. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
1. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LOTERII
1. Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.), jedynie w celu
przeprowadzenia loterii, w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
2. Podanie danych przez uczestników loterii w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia jest
dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów wynikających z niniejszego regulaminu.
§ 16. SPRAWY NIEUREGULOWANE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
2. Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540
z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości puli
nagród określonej w regulaminie loterii.
3. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z
organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.modart.com.pl używając internetowego
adresu kontaktowego marketing@modart.com.pl lub też kontaktować się telefonicznie z
organizatorem pod numerem telefonu (81) 747 22 66 lub (81) 747 99 44 w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z
taryfą operatora).

§ 17. EGZEMPLARZE
Niniejszy Regulamin sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
otrzymuje Izba Celna w Przemyślu, jeden Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie, jeden Urząd Miasta
Rzeszów a jeden Organizator.

ORGANIZATOR

