
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE 
„WAKACJE Z NAGRODAMI” 

 
 

I. Postanowienia ogólne  
 

§1 

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „WAKACJE Z NAGRODAMI” („Loteria”). 
 

§2 
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 
Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000254913, NIP 7010016236, REGON: 140487829  („Organizator”). 

 
 §3 

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst 
jednolity Dz. U. 2018, poz. 165) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. 
 

§4 
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.   
 

 §5  
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165).  
 

§6 
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 01.06.2018 roku do 10.10.2018 roku, który jest ostatecznym 
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.   
 

§7 
1. Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 01.06.2018 roku do dnia 10.10.2018 roku 

na stronie internetowej www.grzegrzolka.pl, www.mojekonkursy.aptelink.pl/wakacjeznagrodami 
oraz w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D, 03-707 Warszawa (w dniach i godzinach 
jego otwarcia).  

2. Potencjalni uczestnicy będą zapoznawani z zasadami Loterii poprzez materiały informacyjne, z 
tym, iż wyłączną podstawą urządzenia i prowadzenia Loterii jest niniejszy regulamin 
(„Regulamin”).  

 
 
II. Warunki uczestnictwa w Loterii  
 

§8 
1. Loteria jest organizowana w ramach Akcji promocyjnej „WAKACJE Z NAGRODAMI” („Akcja”) i jest 

skierowana dla uczestników tej Akcji. 
2. Akcja jest urządzana przez NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szosa Bydgoska 

58 i jest skierowana do osób fizycznych, posiadających 18 lat i pełną zdolność do czynności 
prawnych - właścicieli aptek lub punktów aptecznych, którzy otrzymali zaproszenie do Akcji. 
Zasady Akcji szczegółowo określa regulamin Akcji, który dostępny jest na stronie 
www.grzegrzolka.pl oraz www.mojekonkursy.aptelink.pl/wakacjeznagrodami.  

3. Punkty w Akcji przyznawane są za dokonanie zakupu produktów z asortymentu znajdującego się w 
ofercie handlowej spółek hurtowych z Grupy Kapitałowej NEUCA. Szczegółowe zasady 
przyznawania punktów znajdują się w regulaminie Akcji.  

4. Uczestnikiem Loterii („Uczestnik”), z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się 
osoba uprawniona w myśl pkt 2 niniejszego paragrafu do wzięcia w niej udziału, która w terminie 
od dnia 01.06.2018 roku do dnia 30.06.2018 roku spełni łącznie poniższe warunki: 

a. posiada lub otrzyma status uczestnika Akcji, 

http://www.grzegrzolka.pl/
http://www.grzegrzolka.pl/


b. dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii w jeden ze sposobów określonych 

w pkt 5 niniejszego paragrafu: 

c. uzyska (zgodnie z Regulaminem Akcji) przynajmniej 1 punkt w Akcji, który zostanie 

zapisany na indywidualnym koncie uczestnika Akcji. 

 
5. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii („Zgłoszenie”) może odbyć się w jeden z poniższych 

sposobów:  

a. Sposób I: wyrażając zgodę na: przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Loterii, 

na udział w Loterii oraz potwierdzając zapoznanie się i akceptacje Regulaminu Loterii 

poprzez zaznaczenie stosownych pól w formularzu „Deklaracja uczestnictwa w Akcji” 

(„Formularz”) dostępnego w serwisie internetowym znajdującym się na stronie 

www.mojekonkursy.aptelink.pl/wakacjeznagrodami - Uczestnik wypełnia Formularz za 

pośrednictwem swojego indywidualnego konta uczestnika Akcji, po zalogowaniu się 

na stronie www.aptelink.pl w celu przystąpienia do Akcji zgodnie z regulaminem Akcji, 

lub 

b. Sposób II: poprzez wysyłkę pisemnej zgody na: przetwarzanie danych w celu 

przeprowadzenia Loterii i udział w Loterii wraz z podaniem następujących danych: 

Identyfikator Kontrahenta, Nazwa Kontrahenta (apteki lub punktu aptecznego, którego 

Uczestnik jest właścicielem), imię i nazwisko za pośrednictwem poczty lub poczty 

kurierskiej lub dostarczenie osobiście na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka 

&Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa. O zachowaniu terminu 

osobistego dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Organizatora. O 

zachowaniu terminu do wysyłki Zgłoszenia za pomocą poczty lub poczty kurierskiej 

decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą 

nadania nie późniejszą niż 30.06.2018 roku, które wpłynęły na adres biura 

Organizatora nie później niż do dnia 06.07.2018 roku. 

 
6. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia w Loterii jest posiadanie/otrzymanie przez Uczestnika statusu 

uczestnika Akcji. Posiadane na indywidualnym koncie uczestnika Akcji punkty są zamieniane na 
udziały w losowaniu nagród. Zamiana punktów posiadanych na indywidualnym koncie uczestnika 
Akcji na udziały w losowaniu nagród odbywa się biurze Organizatora: Biuro Grzegrzółka &Ko Sp. z 
o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa w dniach od 01.06.2018 roku do 17.07.2018 roku. 

 

III. Nagrody  

§9 
1. Nagrodami w loterii są: 

a. bon do realizacji w biurach podróży TravelPass o wartości 4.000,00 zł brutto oraz dodatkowa 
nagroda pieniężną w wysokości 444,00 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę 
stosownego podatku od nagrody w Loterii – 1 nagroda o wartości 4.444,00 zł brutto, 

b. bon do realizacji w biurach podróży TravelPass o wartości 3.000,00 zł brutto oraz dodatkowa 
nagroda pieniężną w wysokości 333,00 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę 
stosownego podatku od nagrody w Loterii – 2 nagrody o wartości 6.666,00 zł brutto, 

c. bon do realizacji w biurach podróży TravelPass o wartości 2.000,00 zł brutto – 3 nagrody o 
wartości 6.000,00 zł brutto, 

d. walizka o wartości 970,00 zł brutto – 5 nagród o wartości 4.850,00 zł brutto.   
2. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 21.960,00 zł brutto.   

 
 
IV. Losowanie nagród 

§10 
1. Jeden punkt posiadany na indywidualnym koncie uczestnika Akcji zamieniany jest na jeden udział 

w losowaniu nagród.  



2. Losowanie nagród odbędzie się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d w Warszawie w 
dniu 19.07.2018 roku. W losowaniu nagród biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy spełnili 
warunki określone w par 8 pkt 4-6 Regulaminu. Każdy Uczestnik znajduje się w bazie udziałów 
przeznaczonej do losowania w liczbie udziałów równej liczbie posiadanych przez tego Uczestnika 
punktów. Nagrody są losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych.  

3. Losowanie nagród odbędzie się ręcznie w następujący sposób: do każdego udziału 
dopuszczonego do losowania, przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba 
porządkowa. Liczby porządkowe będą równe liczbie udziałów dopuszczonych do losowania 
(zwanych dalej „Liczbami Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których 
liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia 
Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, 
druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą 
się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu 
określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli 
ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie 
będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie 
poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny 
przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W 
wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że 
wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas 
losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę 
Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, będzie 
powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa 
wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej 
cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb 
Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby 
Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb 
Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania 
Liczby Porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do losowania. Raz 
wylosowana Liczba Porządkowa nie może być wylosowana kolejny raz – w takim przypadku 
wylosowana Liczbę Porządkową pomija się.   

4. Po rozlosowaniu zwycięskich udziałów zostanie wylosowanych 11 udziałów rezerwowych 
wpisanych na listę w kolejności ich wylosowania. 

5. Po dokonaniu losowania następuje weryfikacja wylosowanych zwycięskich udziałów, pod kątem 
spełnienia warunków Regulaminu. W przypadku, gdy okaże się, że wylosowany Uczestnik nie 
spełnia warunków regulaminowych, wówczas traci prawo do nagrody, a pod uwagę brany jest 
udział wylosowany jako pierwszy rezerwowy. Weryfikacja udziałów przeprowadzana jest w 
kolejności ich wylosowania w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych lub do czasu ustalenia 
zwycięzcy lub zakończeniu listy udziałów rezerwowych. Prawo do nagrody otrzymuje wyłącznie 
Uczestnik, który spełnia warunki Regulaminu uprawniające do otrzymania nagrody.    

6. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Loterii.  
 

 
V. Sposób powiadomienia o wygranej oraz wydania nagród w Loterii 

 
§ 11 

  
1. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie na numer telefonu znajdujący się w 

bazie uczestników Akcji.  
2. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 31.08.2018 roku. Nagrody do laureatów zostaną 

wysłane pocztą kurierską na adres apteki/punktu aptecznego podany w Formularzu wypełnianym 
w momencie przystąpienia do Akcji lub zostaną dostarczone osobiście przez Przedstawicieli 
Handlowych spółek hurtowych z Grupy Kapitałowej NEUCA. W przypadku dostarczenia nagrody 
przez ww. Przedstawicieli Handlowych Uczestnik podpisując protokół przekazania nagrody 
potwierdza odbiór nagrody w Loterii. 

3. Nieodebrane nagrody zostają do dyspozycji Organizatora.  
 
 
 
 



 
VI. Sposób nadzoru nad loterią 

§ 12 
 

1. Organizator zapewni Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii. 
Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w biurze Organizatora przy ul. 
Floriańskiej 6/13D w Warszawie (w dniach i godzinach jego otwarcia) oraz na stronie 
www.grzegrzolka.pl oraz www.mojekonkursy.aptelink.pl/wakacjeznagrodami - w trakcie trwania 
Loterii.  

2. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii 
promocyjnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra 
Finansów lub zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165). Dodatkowo nad 
prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja Loterii działająca 
na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie 
Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu.   

3. Członkowie Komisji Loterii oraz osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie, a w 
szczególności osoby wydające nagrody, nie są zobowiązane do posiadania świadectw 
zawodowych lub zaświadczeń o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19 
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165). 

 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

§ 13 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 10.09.2018 roku. O 
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku 
wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia 
przesyłki.  

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 
(wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora: 
Biuro Grzegrzółka&Ko Sp z o.o. ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa z dopiskiem na kopercie 
„Reklamacja”.  

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu 
zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna 
reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce 
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji 
oraz treść żądania. 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie 
później niż do dnia 10.10.2018 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego 
uczestnika o wyniku reklamacji).  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  
6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie 

stało się wymagalne. 
7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 

VIII. Ochrona danych osobowych  
 

§ 14 
 
 
1. Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. 

Szosa Bydgoska 58. Z administratorem można się skontaktować poprzez numer tel. 800 804 805 
lub 566 404 405 (połączenia z telefonów komórkowych), adres email: odo@neuca.pl, lub 
pisemnie ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.  

  

http://www.grzegrzolka.pl/


2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym 
rozstrzygnięciem Loterii, w tym prawidłowego wydania nagród. Dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi 
ewentualnych roszczeń. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku 
zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym zakresie. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika na przetwarzanie 
danych w celach związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Loterii, w tym 
w celu wydania nagród oraz ewentualnego złożenia reklamacji oraz w celach marketingowych. 
Uczestnik ma prawo wycofać zgodę w każdej chwili. Uczestnikowi przysługuje również prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
Informację o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych są publikowane na 
stronie www.mojekonkursy.aptelink.pl/wakacjeznagrodami (po zalogowaniu na indywidualne 
konto w serwisie www.aptelink.pl). 

4. Dane osobowe Uczestników Akcji będą powierzone do przetwarzania następującym podmiotom: 
NEKK Sp. z o.o., Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o.  Dane laureatów Akcji zostaną powierzone do 
przetwarzania Accedit Sp. z o.o. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź 
wyrażenia sprzeciwu w kwestii ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 
poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem serwisu internetowego www.aptelink.pl.  

6.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.  
 

 
IX. Postanowienia końcowe 
 

§ 15 
 
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 
2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego 

postanowień. 
3. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani 

do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. 
4. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z 

zachowaniem procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 
r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165).  

5. Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 200). Uczestnicy Loterii 
nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także możliwość żądania 
wymiany nagrody przewidzianej Regulaminem na inną nagrodę. 
 
 

 
 

http://www.aptelink.pl/

