
 

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

POD NAZWĄ „Loteria Jubileuszowa”  

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie „Loteria Jubileuszowa”, (zwanej dalej „Loterią”), 

jest Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie, ul. Daszyńskiego 19, 67-400 

Wschowa, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000091132, NIP:697-001-87-

71, Regon 000511226 (zwanym dalej „Organizatorem”).  

2. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), 

zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych  (Dz. U. 2016, poz. 471). 

3. Loteria organizowana jest na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego oraz 

wielkopolskiego w oddziałach Banku Spółdzielczego we Wschowie (zwanych dalej „Bankiem” 

lub „Bankami”), których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  

4. Loteria zaczyna się w dniu 03.04.2017 r., a kończy w dniu 23.01.2018 r.. Datą zakończenia Loterii 

jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 

5. Z udziału w Loterii wyłączeni są klienci posiadający rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy 

„S-Konto”, klienci posiadający rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który wpływają 

świadczenia z pomocy społecznej (z wyłączeniem świadczeń rodzinnych i świadczenia 

wychowawczego 500+), klienci wobec których Bank prowadzi postępowanie windykacyjne, 

egzekucyjne, sądowe oraz upadłościowe i restrukturyzacyjne, członkowie Rady Nadzorczej, 

Zarządu Organizatora, pracownicy Organizatora i członkowie Komisji oraz małżonkowie i dzieci 

wszystkich wyżej wymienionych osób. Przez pracowników Banków rozumie się osoby 

pozostające w stosunku pracy (zgodnie z art. 22 § 1 K.p.) lub współpracujące z Bankami na 

podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy 

zlecenia). 

6. Loteria jest podzielona na dwie części:  

1) część A Loterii, której zasady uczestnictwa określa par 2 Regulaminu,  

2) część B Loterii, której zasady uczestnictwa określa par 3  Regulaminu.  

 

Część A Loterii 

§ 2 

1.  Uczestnikiem Części A Loterii może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych oraz pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą lub rolniczą, która w terminie od dnia 03.04.2017 roku do dnia 28.04.2017 roku 

spełni łącznie następujące warunki: 

1) jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który założony został nie 

później niż 31.12.2016 r. i spełnia warunki określone w pkt 2 niniejszego paragrafu,  

lub  

2) jest posiadaczem rachunku bieżącego który założony został nie później niż 31.12.2016 r.  

i spełnia warunki określone w pkt 2 niniejszego paragrafu,  

oraz 

3) zgłosi się do Banku, w którym posiada rachunek określony w ust. 1 lub 2 niniejszego 

punktu, w celu odbioru karty uczestnictwa w Loterii (zwanej dalej „Kartą Uczestnictwa”) 

lub wydrukuje ją ze strony www.bswschowa.pl, oraz 

4) prawidłowo wypełni Kartę Uczestnictwa (według zasad określonych w par 4 pkt  

1 Regulaminu) i wrzuci ją do urny promocyjnej. 

http://www.bswschowa.pl/


 

2. Rachunki określone w pkt 1 ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu musza spełniać następujące 

warunki: 

1) do dnia 08.05.2017 roku umowa rachunku w Banku nie zostanie rozwiązana lub 

wypowiedziana, 

oraz  

2) w dniu losowania nagród tj. 08.05.2017 roku rachunek będzie aktywny, co oznacza, że na 

rachunku będą znajdowały się środki finansowe. 

3. W przypadku rachunku wspólnego, Karta Uczestnictwa w Loterii przysługuje wyłącznie jednemu 

współposiadaczowi rachunku. 

4. W przypadku współposiadaczy rachunku Kartę wypełnia tylko jedna osoba. 

5.  Kartę Uczestnictwa może odebrać lub wydrukować ze strony www.bswschowa.pl wyłącznie 

Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt 1 ust 1) lub 2) niniejszego paragrafu (posiadanie 

jednego rachunku określonego w pkt 1 ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu uprawnia Uczestnika do 

odbioru lub wydruku jednej Karty Uczestnictwa).  

6.  Każdorazowe spełnienie warunków określonych w pkt 1 ust 1) lub 2) niniejszego paragrafu 

uprawiania do odbioru jednej Karty.  

7.  Urny promocyjne wystawione są na terenie Banków od dnia 03.04.2017 roku do dnia 28.04.2017 

roku w godzinach otwarcia danego Banku. 

8.  Losowanie nagród w Części A Loterii odbędzie się w dniu 08.05.2017 r. w siedzibie Organizatora 

w obecności Komisji Nadzoru. 

9.  W losowaniu nagród w części A Loterii biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili 

warunki określone w Regulaminie oraz na dzień losowania byli pełnoletnimi osobami fizycznymi 

posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. 

10.  Losowanie odbędzie się spośród wszystkich Kart Uczestnictwa wrzuconych od dnia 03.04.2017 

roku do dnia 28.04.2017 roku do urn znajdujących na terenie Banków. 

11.  Szczegółowy przebieg losowania określa par 5 Regulaminu.  

 

Część B Loterii 

 

§ 3 

1.  Promocją w części B Loterii objęte są kredyty (kredyty gotówkowe, profit kredyt, kredyty  

w ROR), na które umowy zostały podpisane w Bankach, zwane dalej „Kredytem” lub 

„Kredytami”. 

2.  Okres promocji Kredytów trwa od 02.05.2017 r. do 31.07.2017 r. tj. zawieranie umów na Kredyty 

uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpocznie się dnia 02.05.2017 r. i zakończy w dniu 

31.07.2017 r. 

3.  Umowy o Kredyt zawarte przed lub po ww. terminach nie uprawniają do wzięcia udziału  

w Loterii. 

4.  Uczestnikiem części B Loterii może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która w terminie od 02.05.2017 r. do 31.07.2017 r. spełni 

łącznie następujące warunki: 

1) podpisze umowę lub umowy o Kredyt, który musi spełnić łącznie następujące warunki:  

a) jednostkowa kwota Kredytu nie może być mniejsza niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 

złotych 00/100),  

b) umowa o Kredyt została zawarta w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej,  

c) do dnia 02.08.2017 r. Uczestnik nie dokona całkowitej wcześniejszej spłaty Kredytu oraz 

umowa o Kredyt nie zostanie do tego dnia rozwiązana.  

oraz 

2) prawidłowo wypełni (według zasad określonych w par 4 pkt 1 Regulaminu) kartę 

uczestnictwa w Loterii (zwanej dalej „Kartą Uczestnictwa”) i wrzuci do urny promocyjnej. 

5.  Karty Uczestnictwa wydawane są w Bankach, w których Uczestnik podpisał umowę o Kredyt lub 

dostępne są na stronie www.bswschowa.pl w terminie od 02.05.2017 r. do 31.07.2017 r.  

http://www.bswschowa.pl/
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6.  Jeden Uczestnik może nabyć Kredyty w więcej niż jednym Banku. 

7.  Karty Uczestnictwa przyznawane są według zasady, że za każdą zawartą Umowę o Kredyt,  

w terminach podanych w pkt 2 niniejszego paragrafu, Uczestnik otrzymuje lub drukuje jedną 

Kartę Uczestnictwa. 

8.  Osoba zawierająca umowę o Kredyt jest informowana przez pracownika Banku, iż po spełnieniu 

warunków określonych w pkt 4 niniejszego paragrafu, staje się Uczestnikiem Loterii i bierze 

udział w losowaniu nagród.  

9.  Urny promocyjne wystawione są na terenie Banku w terminie od 02.05.2017 r. do 31.07.2017 r. 

w godzinach otwarcia danego Banku.  

10.  Losowanie nagród w Części B Loterii odbędzie się w dniu 07.08.2017 r. w siedzibie Organizatora 

w obecności Komisji Nadzoru. 

11.  W losowaniu nagród w części B Loterii biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili 

warunki określone w Regulaminie oraz na dzień zawarcia umowy o Kredyt byli pełnoletnimi 

osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych. 

12.  Losowanie odbędzie się spośród wszystkich Kart Uczestnictwa wrzuconych od dnia 02.05.2017 

roku do dnia 31.07.2017 roku do urn znajdujących na terenie Banków. 

13.  Szczegółowy przebieg losowania określa par 5 Regulaminu.   

 

 

Karty Uczestnictwa w Części A oraz B Loterii 

 

§ 4 

 

1. Prawidłowo wypełniona Karta Uczestnictwa musi zawierać: 

1) imię, nazwisko, adres zameldowania, 

2) numer telefonu, 

3) podpis potwierdzający: 

a. oświadczenie Uczestnika o tym, że zapoznał się z Regulaminem, 

b. oświadczenie, że Uczestnik nie jest członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu  

Organizatora, a także pracownikiem Organizatora i  członkiem Komisji oraz 

małżonkiem lub dzieckiem wszystkich wyżej wymienionych osób, 

c. oświadczenie, że Uczestnik wyraża zgodę na udział w Loterii,  

d. oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 

osobowych do celów związanych   z niniejszą loterią zgodnie z ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),  

e. oświadczenie,  że Uczestnik wyraża zgodę na  zamieszczenie w przypadku wygranej 

swojego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania oraz informacji  

o rodzaju wygranej nagrody na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku, na stronie 

internetowej www.bswschowa.pl oraz w mediach. 

 

2.  Karty powinny być wypełnione w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację Uczestnika  

i zawierać własnoręczny podpis Uczestnika.  

3.  Karty nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu są nieważne. 

 

 

Przebieg losowania, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród 

 

§ 5 

1. Karty Uczestnictwa losowane będą poprzez ich ręczne wyciągnięcie z pojemnika przez osobę 

wyznaczoną przez Komisję Loterii.  

2. Nagrody będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych.  

3. Losowanie nagród odbywa się w następujący sposób: 

1)       Po wylosowaniu Karty Uczestnictwa, Komisja sprawdzi jej ważność oraz to czy 

Uczestnik – właściciel Karty spełnia warunki Regulaminu. W przypadku stwierdzenia 

http://www.bswschowa.pl/


przez Komisję nieważności Karty lub niespełnienia przez Uczestnika - właściciela 

Karty warunków Regulaminu Komisja zarządza dalsze losowanie.        

2)       W przypadku wylosowania nieprawidłowo wypełnionej Karty Uczestnictwa jest ona 

uznana za nieważną, a losowanie jest powtarzane. Losowanie trwa do czasu 

wylosowania poprawnej Karty Uczestnictwa. 

3)       Za nieprawidłowe są uznane Karty Uczestnictwa: wypełnione niezgodnie z treścią par 

4 pkt 1 Regulaminu, niezawierające podpisu, zawierające dane więcej niż jednej 

osoby, nieczytelne, kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką. 

Takie Karty Uczestnictwa nie stanowią podstawy przyznania nagrody Uczestnikowi. 

4. W danym losowaniu Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę (łącznie może wygrać dwie 

nagrody w Loterii – jedną nagrodę w części A loterii oraz 1 nagrodę w części B Loterii). 

Spełnienie powyższych warunków zweryfikowane zostanie przez Komisję Nadzoru w trakcie 

danego losowania. 

5. Jeśli okaże się podczas losowania, że dany Uczestnik wygrał już nagrodę w tym losowaniu, to 

jego kolejna Karta Uczestnictwa, która została wylosowana nie będzie uprawniała go do kolejnej 

nagrody, a losowanie zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego Uczestnika.  

6. Jeśli po weryfikacji Laureatów nagród okaże się, że którykolwiek z nich nie spełnia warunków 

określonych w Regulaminie, utraci on prawo do nagrody. Nierozdysponowane nagrody pozostają 

do dyspozycji Organizatora.   

 

Nagrody 

 

§ 6 

1.     Łączna, maksymalna wartość puli nagród w części A i B Loterii wynosi 110.081,99 zł brutto. 

2.     Nagrody o łącznej wartości 101.570,99 zł brutto losowane w części A Loterii:  

1)  samochód osobowy marki Toyota Corolla, 1.6 Valvematic, wersja comfort  (rocznik 

2017) o wartości 71 864,00 zł brutto – 1 nagroda, z zastrzeżeniem że: 

- w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Toyota 

Corolla  (rocznik 2017) o wartości 71 864,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody  

w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 7.985,00 zł, która nie podlega wypłacie na 

rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej  

w Loterii – łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić 

będzie 79.849,00 zł brutto, 

- Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, 

kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego będzie zobowiązany do 

rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 

30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, 

z późn. zm.), 

2) tygodniowa wycieczka dla dwóch osób o wartości od 6.000 zł brutto do 8.000,00 zł brutto – 

1 nagroda, z zastrzeżeniem że: 

- w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego), nagroda składać się będzie z tygodniowej wycieczki dla dwóch osób 

o wartości od 6.000 zł brutto do 8.000,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci 

kwoty pieniężnej w wysokości od 667,00 zł do 889,00 zł, która nie podlega wypłacie 

na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w 

Loterii – łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić 

będzie od 6.667,00 do 8.889,00 zł brutto, 

- Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, 

kiedy Laureat nagrody w postaci tygodniowej wycieczki będzie zobowiązany do 

rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 

30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, 

z późn. zm.), 

3) telewizor z zakrzywionym obrazem SAMSUNG LED UE49K6370 o wartości 2 549,99 zł 

brutto – 1 nagroda, z zastrzeżeniem że: 

http://www.mediaexpert.pl/telewizory/telewizor-samsung-led-ue49k6370,id-650968


- w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu 

cywilnego), nagroda składać się będzie z Telewizora z zakrzywionym obrazem 

SAMSUNG LED UE49K6370 o wartości 2 549,99 zł brutto oraz dodatkowej nagrody 

w postaci kwoty pieniężnej w wysokości o 283,00 zł, która nie podlega wypłacie na 

rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej  

w Loterii – łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić 

będzie 2.832,99 zł brutto, 

- Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, 

kiedy Laureat nagrody w postaci telewizora z zakrzywionym obrazem będzie 

zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż 

wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.  

z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), 

4)  5 nagród, każda w postaci Telewizora SAMSUNG LED o wartości od 1800 zł do wartości 

2000 zł 

3.     Nagrody o łącznej wartości 8.511,00 zł brutto losowane w części B Loterii: 

 

1) Telewizor z zakrzywionym obrazem SAMSUNG LED o wartości od 2 600,00 zł  do 2 800,00 

zł brutto oraz dodatkowa nagroda w postaci kwoty pieniężnej w wysokości od 289,00 zł do 

311,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczona na zapłatę podatku 

dochodowego od wygranej w Loterii na zasadach wskazanych w art. 30 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 

361, z późn. zm.)). Łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić 

będzie od 2.889,00 do 3.111,00 zł brutto, 

2) Aparat CANON EOS 1200D 18-55 o wartości od 1500 zł do 1700 zł brutto, 

3) Smartfon APPLE iPhone SE 1 szt. o wartości od 1800 zł do  wartości 2000 zł, 

4) Odkurzacz IROBOT Roomba 651 o wartości od 1500 zł do 1700 zł brutto. 

 

 

§ 7 

1. Nagrody przewidziane w ramach Loterii wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi. 

2. Zwycięzcy loterii zostaną powiadomieni przez Organizatora o zdobyciu nagród telefonicznie  

(w przypadku posiadania numeru telefonu) oraz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru wysłanym w ciągu 7 dni roboczych od daty danego losowania. Lista Zwycięzców (rodzaj 

nagrody, imię, nazwisko, Banku) zostanie zamieszczona w ciągu 14 dni roboczych od daty 

przeprowadzenia losowania na stronie www.bswschowa.pl,  a także na tablicach ogłoszeń we 

wszystkich Bankach. 

3. Nagroda w części A Loterii określona w par 6 pkt 2 ust 1) Regulaminu zostanie wydana w  dniu 

26.05.2017 r. na uroczystym Bankiecie Jubileuszowym.  

4. Nagrody w części A Loterii określone w par 6 pkt 2 ust 2), 3) Regulaminu będą wydawane do 

dnia 16.06.2017 r. w  Banku wskazanym przez Organizatora.  

5. Nagrody w części A Loterii określone w par 6 pkt 2 ust 4) Regulaminu będą wydawane  

w miesiącu wskazanym przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 16.12.2017 r. w Banku, 

w którym Uczestnik odebrał kartę Uczestnictwa.  

6. Nagrody w części B Loterii będą wydawane do dnia 29.09.2017 r. w Banku, w którym Uczestnik 

odebrał kartę Uczestnictwa.  

7. Organizator ustali z laureatem telefonicznie dokładny termin odbioru nagrody.  

8. Laureat przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego 

tożsamość.  

9. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Laureata  

z nagrody.  

10. Nagrody nieodebrane i nagrody, co do których posiadacze utracili prawo, nie podlegają kolejnemu 

losowaniu i pozostają własnością dotychczasowego właściciela. 
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http://www.mediaexpert.pl/telewizory/telewizor-samsung-led-ue49k6370,id-650968
http://www.mediaexpert.pl/telewizory/telewizor-samsung-led-ue40k5600,id-650948
http://www.mediaexpert.pl/telewizory/telewizor-samsung-led-ue49k6370,id-650968
http://www.mediaexpert.pl/lustrzanki-cyfrowe/aparat-canon-eos-1200d-18-55-torba-100eg-karta-pamieci-8gb,id-318381
http://www.mediaexpert.pl/smartfony/smartfon-apple-iphone-se-16gb-srebrny,id-667262
http://www.mediaexpert.pl/odkurzacze-automatyczne/odkurzacz-irobot-roomba-651,id-470817
http://www.bswschowa.pl/


11. Nagroda zostanie wydana osobiście posiadaczowi rachunku/Kredytu (Uczestnik) lub osobie 

upoważnionej, posiadającej pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem mocodawcy; osoba 

odbierająca nagrodę potwierdza pisemnie odbiór nagrody. 

 
Prawidłowość urządzania loterii 

 

§ 8 

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00),  

w siedzibach Banków wskazanych w załączniku nr 1 (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na 

stronie www.bswschowa.pl w trakcie trwania Loterii, tj. od dnia 03.04.2017 r. do dnia 23.01.2018 r.  

 

 

§ 9 

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana 

dalej Komisją, powołana przez Organizatora.  

2. Organizator wydaje regulamin działania Komisji.  

3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii odbywać się będzie zgodnie z Ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii (Dz.U.  

z 2016, poz. 922). Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Bank 

Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie,  ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa. 

Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w Loterii. 

4. Administrator danych będzie archiwizował dokumenty dotyczące Uczestników Loterii przez okres 

5 lat, liczony od zakończenia roku w którym została wydana nagroda. 

5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu administrator danych zniszczy 

dokumenty dotyczące Uczestników Loterii. 

6. Organizator będzie archiwizował dokumenty dotyczące Laureatów Loterii przez okres 5 lat, 

liczony od zakończenia roku, w którym została wygrana nagroda  (dotyczy dokumentacji Loterii, 

w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji). 

 

Reklamacje, przedawnienie roszczeń 

 

§ 10 

Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, w jeden z poniższych sposobów:  

1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia 03.04.2017 r., najpóźniej do 

dnia 23.12.2017 r. - na adres Organizatora; o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 

decyduje data nadania;  

2) dostarczone osobiście od dnia 03.04.2017 r. (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) 

najpóźniej do dnia 22.12.2017 r. do siedziby Organizatora:, z zastrzeżeniem, że  

o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do 

siedziby Organizatora.  

 

§ 11 

1. Reklamacje rozpatruje Komisja, o której mowa w par 9 pkt 1 Regulaminu.  

2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora, wskazany 

w par 1 pkt 1, z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Loteria Jubileuszowa”. 

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja 

powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii „Loteria 

Jubileuszowa”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.  

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej 

otrzymania, jednak nie później niż do dnia 23.01.2018 r. (włączając w to zawiadomienie 

Uczestnika o wyniku reklamacji).  

http://www.bswschowa.pl/


5. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub 

przesyłką kurierską.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie 

powszechnym. 

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

się wymagalne. 

8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12 

1. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę (ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy).  

2. Nagradzanym uczestnikom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych 

właściwości nagrody.  

3. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta. 

4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.  

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „Loteria Jubileuszowa” 

 

 

 

L.p. Miejscowość Adres 

1 BS Wschowa I O/Wschowa Wschowa, ul. Daszyńskiego 19 

2 BS Wschowa II O/Wschowa Wschowa, ul. Niepodległości 4 

3 BS Wschowa O/Niechlów Niechlów, ul. Głogowska 44 

4 BS Wschowa O/Szlichtyngowa Szlichtyngowa, ul. Głogowska 34 

5 BS Wschowa O/Sława Sława, ul. Waryńskiego 43 

    6 BS Wschowa O/Leszno Leszno, ul. Mickiewicza 3 

7 BS Wschowa O/Przemęt Przemęt, ul. Jagiellońska 6a 

8 BS Wschowa O/Wijewo Wijewo, ul. W. Witosa 7 

9 BS Wschowa O/Wolsztyn Wolsztyn, ul. Poznańska 14 

10 BS Wschowa O/Rawicz Rawicz, ul.3-go Maja 2 

11 BS Wschowa O/Miejska Górka Miejska Górka, ul. Rynek 3 

12 BS Wschowa O/Góra Góra, Plac Bolesława Chrobrego 7 

13 BS Wschowa O/Głogów Głogów, ul. Balwierska 45 

14 BS Wschowa O/Grębocice Grębocice, ul. Głogowska 1 

15 BS Wschowa O/Kotla Kotla, ul. Głogowska 34 

  16 BS Wschowa o/Nowa Sól Nowa Sól, ul. Szeroka 2 

  17 BS Wschowa O/Polkowice Polkowice, ul .Targowa 7 

18 BS Wschowa O/Chocianów Chocianów, ul. Kolejowa 9 

19 BS Wschowa O/Rudna Rudna, Plac Zwycięstwa 17 

20 BS Wschowa O/Lubin Lubin, ul. Odrodzenia 9 

21 BS Wschowa O/Prochowice Prochowice, Plac Kopernika 6 

22 BS Wschowa O/Ścinawa Ścinawa, ul. Głogowska 8 


