
R E G U L A M IN 

L O T E R I I   P R O M O C Y J N E J 

 „LOTERIA VISION EXPRESS”                                                                                                            

 

§ 1 

ORGANIZATOR  

1. Loteria promocyjna pod nazwą: „LOTERIA VISION EXPRESS” („Loteria”) jest prowadzona na 

zasadach niniejszego regulaminu („Regulamin”). Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. 

z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w 

Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańska-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000254913 („Organizator”). 

2. 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. 2016, poz. 471). Loteria jest urządzana na 

podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. Celem Loterii jest 

zwiększenie frekwencji klientów oraz wzrost sprzedaży w salonach, o których mowa w par 3 

Regulaminu.  

3. Loteria jest równolegle realizowana wraz ze sprzedażą premiową pod nazwą „PROMOCJA 

VISION EXPRESS", która jest urządzana na podstawie odrębnego regulaminu.  

 

§ 2 

CZAS  TRWANIA LOTERII 

Loteria rozpoczyna się dnia 21.11.2016 roku i trwa do dnia 15.01.2017 roku, który jest ostatecznym 

dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.  

 

§ 3 

ZASIĘG  TERYTORIALNY  LOTERII 

Loteria urządzana jest na terenie miasta Opole oraz Radom:  

a. w salonie Vision Express znajdującym się przy ul. Wrocławskiej 154, 45-837 Opole,  

b. w salonie Vision Express znajdującym się przy Placu Kopernika 16, 45-040 Opole, 

c. w salonie Vision Express znajdującym się przy ul. Bolesława Chrobrego 1 26-609 Radom, 

d. w salonie Vision Express znajdującym się przy Al. Grzecznarowskiego 28, 26-604 Radom. 

 

Powyższe salony Vision Express zwane są w dalszej części regulaminu „Salonami”. 

 

§ 4 

UCZESTNICTWO  W  LOTERII 
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1. Uczestnikiem Loterii („Uczestnik”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda 

osoba fizyczna, która w terminie od dnia 21 listopada 2016 roku do dnia 04 grudnia 2016 roku: 

a. odwiedzi dowolny Salon w godzinach jego otwarcia, 

b. odbierze kupon promocyjny („Kupon”):  

1)  po wejściu do Salonu, w przypadku, gdy Uczestnik odwiedzi Salon w Opolu, 

2)  od kasjera przed transakcją zapłaty za zakup okularów korekcyjnych 

jednoogniskowych za kwotę co najmniej 370 zł brutto lub za okulary 

korekcyjne progresywne za kwotę co najmniej 800 zł brutto („zakup 

promocyjny”) w przypadku, gdy Uczestnik odwiedzi Salon w Radomiu, 

c. odsłoni pole zakryte farbą zdrapkową znajdujące się na Kuponie. 

Uczestnik jest zobowiązany zachować Kupon w celu odbioru ewentualnej nagrody. 

2. W Salonach w Opolu Kupony są wydawane przez pracowników Salonów po wejściu do Salonu. W 

Salonach w Radomiu Kupony są wydawane przez pracowników Salonów przy kasie, wyłącznie 

bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty za zakup promocyjny. Zakup promocyjny musi być 

dokonany w terminie od dnia 21.11.2016 roku do dnia 04.12.2016 roku. Po odejściu od kasy w 

Salonach w Radomiu Uczestnik nie ma prawa żądania wydania Kuponu. Podczas jednej transakcji 

zakupu promocyjnego Uczestnik otrzymuje wyłącznie jeden Kupon.  

3. Liczba Kuponów jest ograniczona: 5.000 sztuk. Kupony wydawane będą do dnia 4 grudnia 2016 

roku lub do wyczerpania ich puli.  

4. Kupony wykonane są w formie papierowej karty. Na Kuponie znajduje się pole zakryte farbą 

zdrapkową. W Loterii przewidziano dwa rodzaje Kuponów: 

a. Kupony wygrywające nagrodę w Loterii – pod polem pokrytym farbą zdrapkową 

znajduje się informacja o rodzaju nagrody w Loterii oraz informacja o nagrodzie 

przyznawanej w sprzedaży premiowej, o której mowa w par. 1 pkt 3 Regulaminu. Do 

jednego Kuponu wygrywającej przypisana jest jedna nagroda w Loterii.  

b. Kupony niewygrywające nagrody w Loterii – pod polem pokrytym farbą zdrapkową 

znajduje się wyłącznie informacja o nagrodzie przyznawanej w sprzedaży premiowej, 

o której mowa w par. 1 pkt 3 Regulaminu.   

 

§ 5 

NAGRODY 

1.  W Loterii przewidziano następujące nagrody:  

a.    rabaty o wartości od 10 do 100 zł na zakup okularów korekcyjnych jednoogniskowych 

za kwotę co najmniej 370 zł brutto  

lub  

b.    rabaty o wartości od 20 do 200 zł na zakup okularów korekcyjnych progresywnych za 

kwotę co najmniej 800 zł brutto  
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w Salonie, w którym Uczestnik odebrał Kupon.   

Łączna wartość puli nagród (rabatów) wynosi 44.000 zł brutto. 

2. Podane w pkt 1 b niniejszego paragrafu wartości rabatów są wartościami podwojonymi zgodnie z 

trybem par 6 pkt 3 b Regulaminu.   

3. Szczegóły dotyczące realizacji rabatów, które są wygraną w Loterii („Rabat”) znajdują się w par. 6 

Regulaminu. 

§ 6 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Uczestnik, dowiaduje się o rodzaju wygranej nagrody w Loterii lub jej braku, po odkryciu pola 

zakrytego farbą zdrapkową, znajdującego się na Kuponie. Uczestnik ma prawo do nagrody, jeżeli 

pod farbą zdrapkową znajduje się informacja o wygranej nagrodzie w Loterii. Uczestnik 

wygrywa taką nagrodę w Loterii, jaka jest podana na Kuponie po odkryciu farby zdrapkowej, z 

zastrzeżeniem pkt 3 b niniejszego paragrafu. Do jednego Kuponu wygrywającego przypisana jest 

wyłącznie jedna nagroda w Loterii.  

2. Uczestnik może zrealizować zwycięski Rabat w wysokości widniejącej na Kuponie w Salonie (z 

zastrzeżeniem pkt 3 b niniejszego paragrafu), w którym otrzymał zwycięski Kupon podczas 

dokonywania zakupów, jednak nie później niż do dnia 04.12.2016 roku.  

3. Rabaty w Salonach w Radomiu oraz w Opolu można zrealizować wyłącznie na zakup:  

a. okularów korekcyjnych jednoogniskowych za kwotę co najmniej 370 zł brutto  

lub  

b. okularów korekcyjnych progresywnych za kwotę co najmniej 800 zł brutto, z zastrzeżeniem, 

że w przypadku tego zakupu wskazana na Kuponie wartość Rabat ulega podwojeniu.  

Rabat można wykorzystać przy zakupie promocyjnym, o którym mowa w par 4 pkt 1 b ust 2) 

Regulaminu lub przy kolejnym zakupie.  

4. Każdy Rabat z jednego Kuponu może być zrealizowany jednokrotnie. 

5. Rabaty są realizowane za zwrotem Kuponu ze zwycięskim Rabatem, na którym Uczestnik jest 

zobowiązany podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i przeprowadzenia Loterii oraz sprzedaży 

premiowej, o której mowa w par 1 pkt 3 Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego pola 

(check box) oraz wpisaniu daty i złożeniu podpisu. Wyłącznie prawidłowo wypełniony Kupon 

uprawnia do zrealizowania Rabatu. 

6. Do jednorazowego zakupu można wykorzystać wyłącznie jeden Rabat z jednego Kuponu. Nie 

ma możliwości wykorzystania więcej niż jednego Rabatu przy jednej transakcji zakupu (nie 

można łączyć rabatów z różnych Kuponów). Jeden Rabat może być łączony przy transakcji 

zakupu wyłącznie z jednym rabatem będącym nagrodą w sprzedaży premiowej wskazanym na 
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tym samym Kuponie. Rabaty nie mogą być łączone z innymi pozostałymi zniżkami/rabatami 

oferowanymi w Salonach. 

7. Wyłącznie Kupony zweryfikowane, jako autentyczne uprawniają ich posiadaczy do odbioru 

nagrody. Kupony uszkodzone, sfałszowane lub noszące ślady przeróbek są nieważne i nie 

uprawniają ich posiadaczy do udziału w Loterii oraz odbioru nagrody.  

8. Uczestnik może przedstawić dowolną liczbę Kuponów wygrywających oraz zostać zwycięzcą 

dowolnej liczby nagród.  

9. Nieodebrane nagrody w trybie pkt 2 niniejszego paragrafu pozostają do dyspozycji Organizatora. 

 

§ 7 

OGŁOSZENIE  WYNIKÓW 

Wyniki Loterii w postaci podania liczby wydanych nagród w Loterii udostępnione będą do wglądu w 

siedzibie Organizatora oraz na stronie www.grzegrzolka.pl od dnia 06.12.2016 roku do dnia 

15.12.2016 roku.  

 

§ 8 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII  

1. Regulamin Loterii jest dostępny na stronie www.grzegrzolka.pl w trakcie trwania Loterii oraz w 

Salonach w terminie od dnia 21 listopada 2016 roku do dnia 04 grudnia 2016 roku.  

2.  Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. 

Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. 

Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora komisja 

(„Komisja”), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby 

będące w składzie Komisji są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii oraz 

wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii. Członkowie Komisji nie 

są zobowiązani do posiadania świadectw zawodowych. 

3. Osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie Loterii, a w szczególności osoby wydające 

Kupony i nagrody nie są zobowiązane do posiadania świadectw zawodowych. 

 

§ 9 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Loterii, najpóźniej do dnia 15.12.2016 

roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania reklamacji w 

przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego 

dostarczenia reklamacji.  

http://www.grzegrzolka.pl/
http://www.grzegrzolka.pl/
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2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 

(wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora, tj. 

Biuro Grzegrzołka&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. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej w 

terminie maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 

15.01.2017 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego uczestnika o wyniku 

reklamacji). 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  

 

§ 10 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

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

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

do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Dane osobowe uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii na podstawie wyrażonej 

przez uczestnika zgody. Ponadto uczestnik może wyrazić dodatkowe zgody na przetwarzanie jego 

danych w celu realizacji działań marketingowych Administratora danych oraz w celu przesyłania 

informacji handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z 

ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. poz. 1030). Administratorem danych osobowych jest Vision Express SP Sp. z o. o. 

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne choć niezbędne dla 

prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. Administrator danych osobowych na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca Organizatorowi 

przetwarzanie danych jedynie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii.  
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Właścicielowi podanych danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania lub usunięcia. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych lub zaprzestania 

ich przetwarzania, wysyłanie informacji handlowych zostanie zaniechane. Po podpisaniu zgód 

Właściciel danych oświadcza, że cele przetwarzania jego danych osobowych są mu znane i wyraża 

na to zgodę.  

2. Osoba niepełnoletnia może brać udział w Loterii wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

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

do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 


