
Regulamin loterii:

1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie przeprowadzona na zakończenie zabawy foto-rowerowej 
„ Rowerem po okolicy”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Ośrodek Kultury w Brzeszczach

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w 
Krakowie.

4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 
201, poz. 1540, z późn. zm.). 

5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie Ośrodka Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Nie będzie dochodu ze sprzedaży losów, cały dochód w postaci nagród zostanie rozlosowany wśród 
uczestników zabawy.

7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria odbędzie się w dniu 30 czerwca w godz. 14.00 – 15.00

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
Organizator nie przewiduje przewiduje sprzedaży losów. Formą zgłoszenia będzie przesłanie danych 
uczestnika na maila organizatora.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych
Nie dotyczy.

10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak 
również osoba poniżej 18 roku życia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez zgłoszenie do zabawy jest równoznaczne z zapoznaniem się 
z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania 
zawartych w nim zasad. 

11.Zasady organizacji loterii fantowej
Warunkiem uczestnictwa w loterii jest wysłanie na maila organizatora: Hala.sportowa@ok.brzeszcze pl. 
danych uczestnika ( imię , nazwisko) i spełnienie wymogów zabawy foto-rowerowej opisanej w regulaminie 
uczestnictwa.

12.Nagrody loterii fantowej
12.1. Łączna wartość puli nagród nie przekracza kwoty 5140,74 złotych brutto.
12.2 Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów 
loteryjnych wynosi - nie dotyczy
12.3. Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody od sponsorów.
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12.4. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.
12.5. Zwycięzcom loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do 
otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

13. Miejsce, termin i sposób losowania nagród
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. w godz. 14.00 – 15.00 na terenie Ośrodka Kultury 
w Brzeszczach. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich zgłoszonych imieniem i nazwiskiem osób wg listy.
Każdy los może być wylosowany tylko raz
(wyjątek – nagroda specjalna dla uczestników, którzy zaliczą specjalny , trudny punkt terenowy – ich losy 
biorą udział w dodatkowym losowaniu).
13.2. Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez 
Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 
listopada 2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
13.3. Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu, lista zwycięzców zostanie opublikowana na stornie 
internetowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach
13.4. Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników loterii.
13.8. Nagrody będą wydawane w Hali Sportowej w Brzeszczach w dniach 1 – 2 lipca w godz. 7.00 – 22.00 na 
podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii ( zwycięzcy muszą okazać się 
dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem).

14. Zasady postępowania reklamacyjnego
14.1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 1.07.2021 r,
14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna 
zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie 
oraz treść żądania.
14.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście
w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator 
zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 1.07.2021 r. po godz. 12.00 nie 
będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja 
Loterii. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora 
wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji. Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia 
reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
14.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii zabawy 
rowerowej „Rowerem po okolicy”, w skład której wchodzić będą trzy osoby posiadające znajomość 
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
15.2. Komisja Loterii zabawy rowerowej „Rowerem po okolicy” sporządzi z przebiegu losowania 
protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

16. Postanowienia końcowe
16.1. Wzięcie udziału w loterii i zgłoszenie do zabawy jest równoznaczne
z zaakceptowaniem tego Regulaminu.
16.2. Regulamin loterii będzie dostępny w na stronie internetowej www.ok.brzeszcze.pl
16.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. 
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Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub 
sprzedawca.
16.4. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - 
Skarbowego w Krakowie o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
dokonania zmiany.
16.5. W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm)
16.6. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby 
niniejszej loterii- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
16.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471).


