REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
„URODZINOWA PROMOCJA VELVET”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejsza loteria audioteksowa (dalej zwana „Loterią”) urządzana jest pod nazwą „URODZINOWA PROMOCJA VELVET”.

2.

Organizatorem Loterii jest GLAD Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi (90-037 Łódź) przy ul. Wysokiej 40/42 posiadającą
NIP: 7282794640, REGON: 101657207, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000488480, zwana dalej
„Organizatorem”. Organizator jest podmiotem urządzającym Loterię, w rozumieniu przepisów ustawy wskazanej w § 1 ust. 5
Regulaminu.

3.

Loteria trwa od dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.07.2017 r., przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako
ostatni na rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z par. 9. ust. 5.

4.

Sprzedaż promocyjna rozpoczyna się dnia 01.03.2017 r. o godzinie 00:00:01, a kończy dnia 09.05.2017 r. o godzinie 23:59:59.
Zastrzega się, iż zakupy jakichkolwiek Produktów promocyjnych po dniu 09.05.2017 r. oraz przed dniem 01.03.2017 r. nie
biorą udziału w Loterii pomimo posiadania stosownych oznaczeń reklamowych. O spełnieniu warunku zakupu Produktu
promocyjnego (dalej „Zakup promocyjny”) w terminie Sprzedaży promocyjnej decyduje data zakupu widniejąca na paragonie
fiskalnym lub fakturze, zwanymi dalej „Dowodem zakupu” (ust. 7 pkt. 11).

5.

Loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471),
niniejszego Regulaminu oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi.

6.

Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest w placówkach handlowych (w tym prowadzących sprzedaż internetową)
oferujących Produkty promocyjne z oferty Spółki Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310
Klucze.

7.

Definicje:
1) Loteria – niniejsza loteria audioteksowa urządzana pod nazwą „URODZINOWA PROMOCJA VELVET”;
2) Regulamin – niniejszy regulamin Loterii, zatwierdzony przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi;
3) Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w par. 2. Regulaminu;
4) Sklep – placówka handlowa (w tym prowadząca sprzedaż internetową) oferująca Produkty promocyjne z oferty Spółki
Velvet Care Sp. z o.o. w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej;
5) Laureat – zdobywca Nagrody w Loterii;
6) Produkt promocyjny – wszystkie artykuły higieniczne marki Velvet z oferty handlowej Spółki Velvet CARE Sp. z o.o.,
dostępne w obrocie handlowym na terenie Polski w czasie trwania Sprzedaży promocyjnej, z następujących kategorii
produktowych: papier toaletowy, papier toaletowy nawilżany, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, chusteczki
uniwersalne, płatki i patyczki kosmetyczne oraz chusteczki nawilżane dla dzieci;
7) Sprzedaż promocyjna – sprzedaż Produktów promocyjnych w okresie od dnia 01.03.2017 r. od godziny 00:00:01, do dnia
09.05.2017 r. do godziny 23:59:59;
8) Zakup promocyjny – zakup Produktów promocyjnych w okresie Sprzedaży promocyjnej. Za każdy jednorazowy Zakup
promocyjny udokumentowany paragonem lub fakturą, Uczestnikowi przysługuje 1 (słownie: jeden) Los. Każdy jeden
paragon, bądź faktura VAT, to możliwość przesłania jednego Zgłoszenia do Loterii;
9) Zgłoszenie – czynność określona w par. 3. ust. 1. Regulaminu;
10) Nagroda/y – Nagrody wskazane w par. 4. ust. 2. Regulaminu Loterii;
11) Dowód zakupu/Dowód udziału w grze – paragon fiskalny lub faktura VAT wydane z systemu kasowo-fiskalnego Sklepu;
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12) Los – Zgłoszenie Uczestnika w Loterii nadesłane w sposób prawidłowy, zarejestrowane w bazie Organizatora, któremu
nadaje się unikalny numer ID i które bierze udział w Losowaniu Tygodniowym oraz Losowaniu Głównym w Loterii.
8.

Administratorem bazy danych osobowych zebranych do celów Loterii jest spółka Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą
w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze (dalej „Velvet CARE”), która powierzyła ich przetwarzanie Organizatorowi
Loterii, tj. spółce GLAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wysokiej 40/42, 90-037 Łódź. Dane osobowe Uczestnik Loterii
udostępnia dobrowolnie, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 4 Regulaminu. Uczestnikom Loterii przysługuje prawo wglądu
do swoich danych osobowych, jak również prawo ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania czy usunięcia; przy
czym, zgłoszenie przez Uczestnika żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przed
zakończeniem Loterii oznacza wykluczenie takiego Uczestnika z dalszego uczestnictwa w Loterii.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
1. Loteria przeznaczona jest dla konsumentów, czyli osób fizycznych dokonujących Zakupów promocyjnych niezwiązanych
bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które
w dniu przystąpienia do Loterii ukończyły 18 (słownie: osiemnaście) lat oraz spełniają pozostałe postanowienia i warunki
Regulaminu. Organizator, w każdym czasie, w szczególności podczas wydawania Nagród, jest upoważniony do żądania od
Uczestnika lub Laureata okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i wiek, pod rygorem odmowy udziału
Uczestnika w Loterii lub utraty przez Laureata prawa do Nagrody.
2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii: Organizatora, Velvet
CARE Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, Agencji Marketingu Zintegrowanego prowadzonej
przez Roberta Kieszka pod firmą „AMBASADA MAREK Robert Kieszek” z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 34,
94-303 Łódź, na podstawie stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, jak również małżonkowie
i członkowie rodzin wszystkich w/w osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
małżonków, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
3. Uczestnik, przystępując do Loterii, powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Przystąpienie do Loterii poprzez przesłanie
prawidłowego Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami, akceptuje je i potwierdza, że spełnia warunki, które
uprawniają go do udziału w Loterii.
4. Uczestnikiem Loterii mogą być jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922). Dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora – Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze – wyłącznie do celów
prowadzonej Loterii i wydania Nagród. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wydania
Nagrody.
5. Uczestnicy i Laureaci nagród w Loterii, mogą zostać poproszeni przez Organizatora o wyrażenie zgody na bezpłatne
wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego podczas wydania mu Nagrody lub w związku z jej otrzymaniem
w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego
wizerunku i głosu Uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania oświadczenia polach eksploatacji,
w tym poprzez:
1) utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet,
2) utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika
elektronicznego w dowolnych ilościach,
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3) wprowadzenie do pamięci komputera,
4) publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
5) nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno
powszechnie dostępny, jak i kodowany,
6) utrwalanie na nośnikach materialnych, − zwielokrotnienie dowolną techniką,
7) wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,
8) nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,
9) korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.
6.

Wyrażenie przez Uczestnika fakultatywnej zgody na wykorzystanie danych osobowych wymienionych w formularzu
rejestracyjnym w celach promocyjnych i marketingowych jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Loterii, jak
również na jego uprawnienie do otrzymania Nagrody. Treść oświadczenia dotyczącego wyrażenia dobrowolnej zgody przez
Uczestnika jest następująca:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym loterii
audioteksowej pod nazwą „Urodzinowa Promocja Velvet” przez Velvet CARE sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada
3, 32-310 Klucze („Velvet CARE”), polegające na otrzymywaniu od Velvet CARE pocztą elektroniczną (e-mailem) lub SMSem informacji handlowych dotyczących produktów marki Velvet, a także dotyczących aktywności promocyjnych, reklamowych
lub marketingowych podejmowanych przez Velvet CARE. Wyrażam również zgodę na to, aby Velvet CARE sprzedał lub
udostępnił moje dane osobowe lub powierzył ich przetwarzanie osobom trzecim. Jestem świadomy(a) przysługującego mi
prawa dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania oraz że udostępnienie moich danych osobowych na rzecz
Velvet CARE jest dobrowolne.”

7.

Po zakończeniu wydawania Nagród w Loterii, Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych w postaci
imion oraz nazw miejscowości zamieszkania Laureatów na liście zwycięzców Loterii, o ile pisemną zgodę wyrazi na to Laureat
Nagrody Głównej w Protokole Odbioru Nagrody, zaś Laureaci Nagród II i III stopnia w oświadczeniach, których formularz
prześle im Organizator wraz z taką Nagrodą. Zastrzega się jednak, iż wydanie Nagrody w Loterii nie jest w żaden sposób
zależne od wyrażenia takiej zgody przez Laureata.
§3
ZASADY URZĄDZANIA LOTERII

1. Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie następujące warunki:
1) dokonać zakupu przynajmniej jednego, dowolnego Produktu promocyjnego w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej, tj.
od dnia 01.03.2017 r. do dnia 09.05.2017 r. włącznie;
2) odebrać Dowód zakupu wydany przez pracownika Sklepu po dokonaniu Zakupu promocyjnego i zachować go do końca
trwania Loterii;
3) zgłosić w okresie trwania Sprzedaży promocyjnej swój udział w Loterii poprzez:
a)

wysłanie wiadomości SMS z telefonu komórkowego pod numer 71955 o treści: VELVET.numer paragonu lub numer
faktury, lub;

b) rejestrację numeru paragonu lub faktury na stronie internetowej pod adresem www.swiatvelvet.pl, poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowego następującymi danymi:
 imię i nazwisko;
 numeru telefonu komórkowego w formacie dziewięciu następujących po sobie cyfr, np. 500000000;


adres e-mail;

 numer paragonu lub faktury;
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 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym
dotyczącym loterii audioteksowej pod nazwą „Urodzinowa Promocja Velvet”, zwanej dalej Loterią, przez
Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze („Velvet CARE”), dla celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Wyrażam również zgodę na to, aby Velvet CARE
sprzedał lub udostępnił moje dane osobowe lub powierzył ich przetwarzanie osobom trzecim, w szczególności
organizatorowi Loterii, tj. spółce pod firmą GLAD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wysokiej 40/42, 90037 Łódź. Jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych osobowych i ich
poprawiania oraz że udostępnienie moich danych osobowych na rzecz Velvet CARE jest dobrowolne, przy
czym mam świadomość i akceptuję, że zgłoszenie przeze mnie żądania zaprzestania przetwarzania lub
usunięcia moich danych osobowych przed zakończeniem Loterii oznacza wykluczenie mnie z dalszego
uczestnictwa w Loterii.”;
 przepisanie kodu zabezpieczającego captcha;
 zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”;
2. W przypadku:
1) przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia udziału w Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS, o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt. 3) lit. a) Organizator odsyła na telefon komórkowy Uczestnika bezpłatną wiadomość tekstową w formacie
SMS, potwierdzającą rejestrację Zgłoszenia w bazie danych;
2) przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia udziału za pośrednictwem strony internetowej Loterii pod adresem
www.swiatvelvet.pl, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 3) lit. b) Organizator odsyła na adres poczty elektronicznej podany
w formularzu przez Uczestnika wiadomość e-mail, potwierdzającą rejestrację Zgłoszenia w bazie danych.
3. Udział w Loterii w sposób opisany w par. 3 ust. 1. pkt. 3. lit. a) jest odpłatny. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS pod
numer 71955 wynosi: 1,23 zł z VAT (1,00 zł + VAT). Opłata w wysokości 1,23 zł brutto pobierana jest niezależnie od tego, czy
zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe. W Loterii uwzględniane są jedynie SMS-y zgłoszeniowe wysyłane za pomocą
telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji,
w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.
4. Udział w Loterii w sposób opisany w par. 3 ust. 1. pkt. 3. lit. b) jest nieodpłatny.
§4
NAGRODY
1. Organizator przewidział łącznie 206 (słownie: dwieście sześć) Nagród rzeczowych dla Uczestników Loterii. Nagrody wraz
z ich ilością i wartością wskazuje się w ust. 2 poniżej.
2. Pula Nagród w Loterii:
1) Nagrodę Główną stanowi 1 (słownie: jeden) samochód osobowy marki HONDA CR-V (2,0iVTEC 2WD ELEGANCE
PLUS MT CONNECT + NAVI) o wartości 114 885,00 zł brutto wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 12
765,00 zł. Łączna wartość Nagrody to 127 650,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt
złotych 00/100).
2) Nagrody II stopnia stanowi 5 (słownie: pięć) nagród pieniężnych w formie kart przedpłaconych w systemie MasterCard
o wartości jednostkowej 5 000,00 zł brutto każda wraz z dodatkową Nagrodą pieniężną w wysokości 556,00 zł. Łączna
wartość Nagród II stopnia wynosi: 27 780,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt
złotych 00/100).
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3) Nagrody III stopnia stanowi 200 (słownie: dwieście) nagród pieniężnych w formie kart przedpłaconych
w systemie MasterCard o wartości jednostkowej 500,00 zł brutto każda. Łączna wartość Nagród II stopnia wynosi:
100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
3. Łączna wartość wszystkich Nagród w loterii audioteksowej wynosi: 255 430,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy
czterysta trzydzieści złotych 00/100) brutto.
4. Laureatowi danej Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, ani do otrzymania jej
ekwiwalentu pieniężnego, czy rzeczowego.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Organizator jest płatnikiem
ciążącego na Laureatach zryczałtowanego podatku od Nagród. W przypadku Nagrody głównej, o której mowa w ust. 2 pkt 1)
powyżej, Organizator nie wypłaca Laureatowi wskazanej tam dodatkowej Nagrody pieniężnej, lecz potrąca ją i pobiera z niej
zryczałtowany podatek dochodowy od tej wygranej, a biorąc udział w Loterii Laureat wyraża zgodę na takie potrącenie.
W przypadku Nagrody II stopnia, o której mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej, Organizator wypłaca Laureatowi jej kwotę
pomniejszoną o pobrany zryczałtowany podatek dochodowy od tej wygranej w wysokości wskazanej tam dodatkowej Nagrody
pieniężnej. Poszczególne Nagrody III stopnia, o których mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, są wolne od podatku dochodowego.
6. Wszystkie Nagrody wygrane w Loterii są wydawane Laureatom zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
§5
LOSOWANIE NAGRÓD
1. Organizator przewidział łącznie 11 (słownie: jedenaście) losowań Nagród w Loterii, w postaci 10 (słownie: dziesięciu) losowań
tygodniowych (dalej: „Losowanie Tygodniowe”), w których losuje się Nagrody III stopnia oraz 1 (słownie: jedno) losowanie
nagród głównych (dalej: „Losowanie Nagród Głównych”), w którym losuje się Nagrodę Główną wskazaną w par. 4 ust. 2 pkt.
1) oraz Nagrody II stopnia wskazane w par. 4 ust. 2 pkt. 2).
2. Losowania Tygodniowe odbywają się w każdy pierwszy piątek przypadający po zakończeniu pełnego tygodnia trwania
Sprzedaży Promocyjnej w Loterii o godzinie 12:00 w siedzibie Organizatora Loterii przy ul. Wysokiej 40/42 w Łodzi (90-037
Łódź) w obecności Komisji Nadzoru za następujące okresy:
1) Tydzień 1: od dnia 01.03.2017 r. do dnia 07.03.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 10.03.2017 r.;
2) Tydzień 2: od dnia 08.03.2017 r. do dnia 14.03.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 17.03.2017 r.;
3) Tydzień 3: od dnia 15.03.2017 r. do dnia 21.03.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 24.03.2017 r.;
4) Tydzień 4: od dnia 22.03.2017 r. do dnia 28.03.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 31.03.2017 r.;
5) Tydzień 5: od dnia 29.03.2017 r. do dnia 04.04.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 07.04.2017 r.;
6) Tydzień 6: od dnia 05.04.2017 r. do dnia 11.04.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 14.04.2017 r.;
7) Tydzień 7: od dnia 12.04.2017 r. do dnia 18.04.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 21.04.2017 r.;
8) Tydzień 8: od dnia 19.04.2017 r. do dnia 25.04.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 28.04.2017 r.;
9) Tydzień 9: od dnia 26.04.2017 r. do dnia 02.05.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 05.05.2017 r.;
10) Tydzień 10: od dnia 03.05.2017 r. do dnia 09.05.2017 r. włącznie losowanie odbywa się dn. 12.05.2017 r.
3. Losowanie Nagród Głównych odbywa się dnia 12.05.2017 r. między godziną 13:00 a 17:00 i rozpoczyna się niezwłocznie po
zakończeniu Losowania Tygodniowego wskazanego w ust. 2 pkt. 10) powyżej i prowadzone jest za okres od dnia 01.03.2017 r.
do dnia 09.05.2017 r. włącznie.
4. Losowania Nagród w Loterii prowadzi się metodą tradycyjną z wykorzystaniem urny do losowania, z której sekretarz Komisji
Nadzoru

wyjmie

ręcznie

odpowiednią

ilość

przypadkowych

kartoników

z

numerami

ID,

każdorazowo

w obecności pełnego składu Komisji Nadzoru. Metoda przeprowadzenia losowań Nagród w Loterii zapewnia pełną losowość,
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bezstronność i rzetelność przyznawania Nagród a wygrana zależy wyłącznie od przypadku. Losowanie nie jest zależne od użycia
sprzętu komputerowego, sieci Internet, czy zewnętrznego oprogramowania.
5. Każde losowanie w Loterii odbywa się w sposób następujący:
1) Zgłoszeniom prawidłowo nadesłanym do Loterii w danym tygodniu Loterii, przydziela się unikalny, cyfrowy numer
identyfikacyjny (dalej: „numer ID”) w bazie Organizatora. W losowaniu biorą udział wszystkie numery ID Zgłoszeń
prawidłowo nadesłanych do Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS, strony www Loterii, na takich samych zasadach,
zarejestrowane w bazie Organizatora w danym tygodniu Sprzedaży Promocyjnej w ramach Loterii poprzedzającym
prowadzone losowanie.
2) Organizator w ramach każdego losowania Nagród w Loterii przygotowuje kartoniki w liczbie odpowiadającej liczbie
numerów ID Zgłoszeń zarejestrowanych w bazie danych za okres, za który prowadzi się dane losowanie Nagród. Numery
ID w bazie do losowania przydziela się zgodnie z datą i czasem ich zarejestrowania w zintegrowanej bazie danych, przy
czym czas rejestracji Zgłoszeń w bazie mierzony jest z dokładnością do 0,001 sekundy, a jeśli w bazie danych
zarejestrowano dwa lub więcej Zgłoszeń z dokładnie tym samym czasem, to o przydzieleniu numeru ID w bazie danych
decyduje niższa suma cyfr z numeru telefonu komórkowego Uczestnika, podanego w Zgłoszeniu.
6. Sposób urządzania losowań jest następujący:
1) W przypadku każdego z dziesięciu Losowań Tygodniowych w pierwszej kolejności losuje się 20 (słownie: dwudziestu)
Laureatów Nagród III stopnia wskazanych w par. 4 ust. 2 pkt. 3). Następnie losuje się po 2 (słownie: dwóch) Laureatów
Rezerwowych do każdej z 10 (słownie: dziesięciu) Nagród III stopnia.
2) W przypadku Losowania Nagrody Głównej oraz Nagród II stopnia:
a.

W pierwszej kolejności losuje się 5 (słownie: pięć) Nagród II stopnia wskazanych w par. 4 ust. 2 pkt. 2). Następnie
losuje się po 2 (słownie: dwóch) Laureatów rezerwowych do każdej z 5 (słownie: pięciu) Nagród II stopnia.

b.

Zastrzega się, iż Zgłoszenia Uczestników wylosowanych jako Laureaci i Laureaci rezerwowi do Nagród II stopnia,
o których mowa w lit. a. biorą udział w dalszej części losowania.

c.

W dalszej części Losowania Głównego losowane jest 1 (słownie: jedno) Zgłoszenie, które zostaje nagrodzone
Nagrodą Główną. Następnie losuje się 5 (słownie: pięciu) Laureatów rezerwowych do Nagrody Głównej.

7.

Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w par. 8.
§6
SPOSÓB INFORMOWANIA LAUREATÓW NAGRÓD

1.

Po każdym Losowaniu Tygodniowym Organizator podejmuje próbę powiadomienia 20 (słownie: dwudziestu) Laureatów
Nagród III stopnia wskazanych w par. 4 ust. 2 pkt. 3) o wygranej bezpośrednio w dniu losowania oraz
w terminie do 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia danego losowania, nie później jednak niż do dnia 16.05.2017 r.
włącznie.

2.

Po Losowaniu Nagród Głównych Organizator podejmuje próbę powiadomienia Laureata Nagrody Głównej wskazanej w par.
4 ust. 2 pkt. 1) oraz 5 (słownie: pięciu) Laureatów Nagród II stopnia wskazanych w par. 4 ust. 2 pkt. 2) o wygranej bezpośrednio
w dniu losowania oraz w terminie do 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od dnia losowania, nie później jednak niż do dnia
16.05.2017 r. włącznie.

3.

Sposób powiadamiania Laureatów o wygranej w Loterii jest następujący:
1) W pierwszej kolejności Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego Laureata (począwszy od Laureata Nagrody
Głównej), z którego wylosowany Laureat wysłał Zgłoszenie SMS lub wskazał w trakcie rejestracji zgłoszenia na stronie
internetowej

Loterii (www.swiatvelvet.pl). Organizator podejmuje minimum po 5 (słownie: pięć) prób połączenia

telefonicznego z Laureatem w ciągu 3 (słownie: trzech) różnych dni roboczych, następujących po sobie;
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2) Jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do danej Nagrody w pierwszej kolejności jest nieskuteczny, zgodnie z ust. 3.
poniżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a pod uwagę brany jest pierwszy Laureat rezerwowy do danej
Nagrody;
3) Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatami rezerwowymi poprzez połączenie telefoniczne pod numer telefonu do
kontaktu, z którego Laureat wysłał Zgłoszenie SMS lub wskazał w trakcie rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej
Loterii (www.swiatvelvet.pl). Organizator podejmuje minimum pięć prób połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu
2 (słownie: dwóch) różnych dni roboczych, następujących po sobie;
4) Jeśli kontakt z pierwszym Laureatem rezerwowym jest nieskuteczny, powyżej opisaną procedurę ponawia się aż do skutku
lub do wyczerpania Laureatów rezerwowych do danej Nagrody. Laureaci rezerwowi są informowani zgodnie z kolejnością
ich wylosowania;
5) W przypadku, gdy w trybie opisanym powyżej, Organizator wyczerpie wszystkie możliwości kontaktu z Laureatami
i Laureatami rezerwowymi do danej Nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora Loterii;
6) Laureaci rezerwowi są weryfikowani zgodnie z kolejnością ich wylosowania;
7) Procedura informowania Laureatów rezerwowych w przypadku Nagród III stopnia kończy się dnia 14.06.2017 r.;
8) Procedura informowania Laureatów rezerwowych w przypadku Nagród II stopnia kończy się dnia 14.06.2017 r.;
9) Procedura informowania Laureatów rezerwowych w przypadku Nagrody Głównej kończy się dnia 04.07.2017 r.
4.

Przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:
1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 (słownie: dziesięć) sygnałów;
2) włączenie się poczty głosowej;
3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

5.

Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz informuje o sposobie wydania Nagrody,
przy czym każdorazowo przedstawia Laureatowi żądanie przedstawienia Dowodu udziału w grze, który Laureat podał
w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni od dnia przedstawienia ww. żądania przez
Organizatora zobowiązany jest do przesłania Dowodu udziału w grze zgodnie z par. 7 ust. 1 Regulaminu.

6.

W razie niepodania przez Laureata danych umożliwiających przekazanie Nagrody, a także w wypadku odmowy przyjęcia
Nagrody lub odmowy przez Laureata przekazania danych i wyrażenia zgody, o których mowa w par. 2 ust. 4., Laureat traci
prawo do Nagrody, a Nagroda jest przydzielana pierwszemu z listy wg. kolejności wylosowania, Laureatowi rezerwowemu.
§7
WYDANIE NAGRÓD

1.

Warunkiem odbioru Nagród jest przedłożenie Organizatorowi czytelnego scanu lub kserokopii Dowodu zakupu opatrzonego
datą i godziną przypadającą w okresie Sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data
i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 1) i 3) Regulaminu.

2.

Laureat jest zobowiązany przesłać dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej na adres biura Organizatora, tj.:
GLAD Sp. z o.o. ul. Wysoka 40/42, 90-037 Łódź lub na adres e-mail: laureaci@swiatvelvet.pl w ciągu 5 dni od daty
przedstawienia takiego żądania przez Organizatora w jeden z opisanych poniżej sposobów:
1) przez wysłanie na ww. adres poczty elektronicznej Organizatora (laureaci@swiatvelvet.pl) czytelnego scanu posiadanego
Dowodu zakupu w formacie pliku JPG lub PDF, o rozmiarze nie większym niż 4 Mb w temacie wiadomości e-mail
wpisując: „URODZINOWA PROMOCJA VELVET oraz imię i nazwisko Laureata. O zachowaniu terminu decyduje data
i godzina wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora;
2) przez wysłanie listu poleconego z czytelną kserokopią Dowodu udziału w grze na adres Organizatora, tj. GLAD Sp. z o.o.
ul. Wysoka 40/42, 90-037 Łódź z dopiskiem „URODZINOWA PROMOCJA VELVET”. O zachowaniu terminu decyduje
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data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną
z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od
daty powiadomienia.
3.

Przedłożenie, dokumentów, o których mowa w ust. 1 z pominięciem trybu lub z przekroczeniem terminu wskazanego w ust. 2,
skutkuje ich nieuwzględnieniem przez Organizatora w procesie weryfikacyjnym. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio
postanowienia § 6 ust. 6 Regulaminu.

4.

Nagrody II i III stopnia wysyłane są do Laureatów za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 10 (słownie: dziesięciu)
dni od daty otrzymania od Laureata w/w dokumentów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie później jednak
niż do dnia 30.06.2017 r. W celu umożliwienia przekazania Nagrody II i III stopnia, każdy Laureat takiej nagrody zobowiązany
jest podać Organizatorowi prawidłowy adres do wysłania takiej Nagrody, a Laureat który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem
wiadomości SMS również swojego imienia i nazwiska.

5.

W przypadku Nagrody Głównej, którą stanowi pojazd mechaniczny, Organizator wyda Laureatowi Nagrodę, najpóźniej do
dnia 30.06.2017 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora, pod warunkiem, iż Laureat spełni łącznie następujące warunki:
1) podpisze Protokół Odbioru Nagrody, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i tym samym przejmie prawo własności
do Nagrody;
2) dokona rejestracji pojazdu;
3) ubezpieczy pojazd;
Ponadto, Laureat Nagrody Głównej ma obowiązek podać Organizatorowi rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer pesel,
a w przypadku jego braku, adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo, w celu wypełnienia przez Organizatora jego
obowiązków ewidencyjnych przewidzianych przez przepisy ustawy o grach hazardowych.

6.

Zastrzega się, iż w szczególnych przypadkach Organizator może poprosić Laureata którejkolwiek z Nagród wskazanych
w § 4 ust. 2 o przesłanie w sposób opisany w § 7 ust. 2 pkt. 2) oryginału Dowodu zakupu lub Dowodów zakupu, które Laureat
wskazał w Zgłoszeniu/Zgłoszeniach do Loterii. Na prośbę Laureata oryginały ww. Dowodów zakupu zostają zwrócone do
Laureata na koszt Organizatora w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia takiego żądania przez Laureata, którego sprawa
dotyczy.
§8
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII

1. Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja Nadzoru.
2. Skład osobowy komisji określa Organizator. W skład Komisji Nadzoru wchodzą:
1) osoba legitymująca się odpowiednim, aktualnym i niecofniętym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra
właściwego ds. Finansów Publicznych jako sekretarz komisji;
2) przewodniczący komisji;
3) członek komisji.
3. Szczegółowe zadania Komisji Nadzoru określa regulamin wewnętrzny działania tejże komisji, wydany przez Organizatora.
4. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) dbanie o prawidłowe przygotowanie numerów ID do loterii;
2) nadzór nad prawidłowością prowadzenia losowania Nagród w Loterii;
3) zabezpieczenie zgodności przebiegu wszelkich czynności związanych z organizacją Loterii z zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności;
4) sporządzenie protokołów ze wszystkich losowań prowadzonych w ramach Loterii;
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5) udział w czynnościach wydawania Nagród, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez
Laureata Nagrody;
6) rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat
urządzanej Loterii.

§9
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.

Reklamacje

związane

z

uczestnictwem

w

Loterii

można

składać

w

formie

pisemnej

z

dopiskiem:

„Reklamacja – URODZINOWA PROMOCJA VELVET” na adres Organizatora Loterii: GLAD Sp. z o.o. ul. Wysoka 40/42,
90-037 Łódź.
2.

Reklamacje składa się przez cały czas trwania Sprzedaży promocyjnej przewidzianej niniejszym Regulaminem oraz w terminie
14 (słownie: czternastu) dni od dnia 30.06.2017 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora).

3.

Reklamacja powinna zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz.793) następujące dane:
1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika Loterii;
2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
3) rodzaj gry oraz treść roszczenia.

4.

Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2. powyżej nie są rozpatrywane z poinformowaniem Uczestnika
o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia 28.07.2017 r.

5.

O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany
w reklamacji. Dla zachowania terminu wskazanego w § 9 ust. 4 powyżej, wystarczające jest nadanie tego listu w tym terminie.

6.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed
sądem powszechnym.
§ 10
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1.

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

2.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na
reklamację.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii potwierdza,
że spełnia wszystkie warunki w nim określone.

2.

Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora Loterii oraz na stronie
www.swiatvelvet.pl.

3.

Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury
wynikającej z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zaświadczenie o uzyskanej wygranej może
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być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata
lub wydanie Nagrody.
4.

Organizator ponosi wyłączną i bezpośrednią odpowiedzialność wobec Uczestników oraz Laureatów, a także innych osób
i podmiotów, z tytułu lub w związku z organizacją i przeprowadzeniem niniejszej Loterii.

5.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.), Organizator posiada
gwarancję bankową wypłaty nagród, do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie Loterii.

6.

Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Administratora – Velvet CARE Sp. z o. o. z siedzibą w Kluczach,
Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, który powierzył ich przetwarzanie Organizatorowi – spółce GLAD Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wysokiej 40/42, 90-037 Łódź, wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).

7.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

ORGANIZATOR
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Załącznik nr 1
do Regulaminu loterii audioteksowej pn. „URODZINOWA PROMOCJA VELVET”
PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY
PON
NAZWA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ: „URODZINOWA PROMOCJA VELVET”
ORGANIZATOR: GLAD Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi (90-037 Łódź) przy ul. Wysokiej 40/42 posiadającą NIP: 7282794640, REGON:
101657207, KRS: 0000488480.
RODZAJ GRY HAZARDOWEJ: Loteria audioteksowa – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej
w Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
DANE LAUREATA NAGRODY:
NAGRODA/WARTOŚĆ BRUTTO:
Imię i nazwisko Laureata:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu:

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż biorę udział w loterii pod nazwą „URODZINOWA PROMOCJA VELVET”, zwanej dalej
„Loterią”. Jestem osobą pełnoletnią, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jestem zatrudniony/zatrudniona
u Organizatora, Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, w Agencji Marketingu Zintegrowanego
prowadzonej przez Roberta Kieszka pod firmą „AMBASADA MAREK Robert Kieszek” z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej
34, 94-303 Łódź na podstawie stosunku pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, jak również małżonkiem czy członkiem
rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Wyrażam zgodę na publikację na liście laureatów mojego imienia oraz miejscowości zamieszkania, jak również na utrwalenie
i wykorzystanie mojego wizerunku i głosu przez Velvet CARE Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze.
UWAGA!
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora.
Niniejszym kwituję odbiór Nagrody.
Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata
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Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora
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Załącznik nr 2
do Regulaminu loterii audioteksowej „URODZINOWA PROMOCJA VELVET”
Szczegółowa specyfikacja oraz właściwości Nagrody Głównej w Loterii
Model auta: HONDA CR-V 2,0iVTEC 2WD ELEGANCE PLUS MT Connect+ NAVI
Silnik: 2,0iVTEC (155KM) benzyna z trybem ECON
Napęd: 2WD (na koła przednie)
Skrzynia biegów: MT manualna, 6-biegowa
Wersja: ELEGANCE PLUS Connect
Kolor: Twilight Blue Metallic
Tapicerka: tkanina, czarna
Rok produkcji: 2017
Wyposażenie standardowe:
Wyposażenie standardowe:












































Przednie i boczne poduszki SRS
Boczne poduszki powietrzne (przód)
Kurtyny powietrzne (przód i tył)
Wyłącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera
ABS + EBD + BA
VSA - System stabilizacji toru jazdy pojazdu
TSA - System stabilizacji toru jazdy przyczepy
HSA - System wspomagania ruszania na wzniesieniu
CTBA - System aktywnego hamowania w ruchu miejskim
DWS - System monitorowania ciśnienia w oponach
System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
Wysoko umieszczone trzecie światło STOP
Mocowania fotelika dziecięcego ISOFix
HSS - System automatycznych świateł drogowych
Felgi aluminiowe 17" (opony 225/65R17)
Dojazdowe koło zapasowe
Immobilizer
System alarmowy
Roleta bagażnika
Tapicerka materiałowa
Chromowane wewnętrzne klamki drzwi
Skórzana kierownica i drążek zmiany biegów (MT)
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny i-MID
System ECON
SIL - Wskaźnik optymalnego momentu zmiany biegów
MA-EPS Adaptacyjny system wspomagania układu kierowniczego
System Auto Stop (MT)
Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Nawiew klimatyzacji na tylne siedzenia
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Przednie wycieraczki z czujnikiem deszczu
Tylna wycieraczka
Automatyczne światła z czujnikiem zmroku
Automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne
Kamera cofania
Czujniki parkowania w kolorze nadwozia (4x przód i 4x tył)
Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
Zdalne domykanie szyb
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Lusterka zewnętrzne asferyczne
Zdalne składanie lusterek zewnętrznych
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
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Automatycznie opuszczane lusterko podczas cofania
Przedni podłokietnik
Tylny podłokietnik
Uchwyty mocujące w bagażniku
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
Lusterko konwersacyjne
Schowek na okulary w podsufitce
Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy
Elektryczna reg. podparcia lędźwiowego fotela kierowcy
Podgrzewane przednie siedzenia
Tylna kanapa składana w stosunku 60/40
Gniazdo zasilania (x3)
Oświetlenie do czytania (przód)
Schowek pod podłogą bagażnika
Oświetlenie bagażnika
Oświetlenie schowka
Oświetlenie wnętrza w podsufitce
System multimedialny Connect+ z nawigacją GARMIN ™
Odbiornik radia cyfrowego DAB
Złącze 2x USB / HDMI
6 głośników
Bezprzewodowy system obsługi telefonu Bluetooth ® HFT
Wielofunkcyjna kierownica (sterowanie systemem audio,
Bluetooth HFT, tempomatem, komputerem i MID)
Chromowana tylna listwa ozdobna
Klamki drzwi w kolorze nadwozia
Antena w kształcie płetwy rekina
Przednie reflektory halogenowe
Spryskiwacze reflektorów
Światła do jazdy dziennej LED
Przednie światła przeciwmgielne
Czasowy wyłącznik reflektorów Follow Me Home
Przyciemnione szyby tylne (model 2016)
Relingi dachowe (model 2016)
Warunki gwarancji:
3-letnia gwarancja mechaniczna (limit 100.000km)
3-letnia gwarancja na powłokę lakierniczą
5-letnia gwarancja na perforację układu wydechowego
12-letnia gwarancja na perforację nadwozia
Przeglądy wg. wskazań komputera lub co rok (SVR)
Ubezpieczenie Europe Assistance na 3 lata
DODATKOWE WYPOSAŻENIE: dywaniki podłogowe –
GRATIS.
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