
 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ  

POD NAZWĄ „WAKACYJNA”  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „WAKACYJNA” („Loteria”). 

 Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-335), przy 

ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254913, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł 

w całości opłaconym, NIP 7010016236, REGON 140487829 („Organizator”).  

 Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”), zezwolenia 

Dyrektora Izby Celnej w Gdyni oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.). 

 Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski na terenie sklepów VIANDO („Sklep”).   

 Loteria zaczyna się w dniu 01.06.2015 roku, a kończy w dniu 29.12.2015 roku. Datą 

zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.   

 Sprzedaż towarów objętych Loterią odbywa się w dniach od 01.06.2015 roku do 31.10.2015 

roku („Sprzedaż Promocyjna”) na terenie Sklepu. Sprzedażą Promocyjną objęte są wszystkie 

produkty.  

 Dane osobowe Uczestników Loterii będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182) w 

celu przeprowadzenia Loterii. 

 Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest - w rozumieniu 

wspomnianej wyżej ustawy - Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania 

nagród.  

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

 Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, dokonujących na terenie Sklepu zakupu 

dowolnych produktów, o których mowa w pkt 6 Regulaminu. 

 Aby zostać uczestnikiem Loterii („Uczestnik“) należy w okresie Sprzedaży Promocyjnej (tj. w 

dniach od 01.06.2015 roku do 31.10.2015 roku) dokonać jednorazowego zakupu produktów 

za kwotę nie mniejszą niż 20 złotych brutto. 

 Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód zakupu promocyjnego (paragon fiskalny) w celu 



 

 

potwierdzenia uprawnień do wygranej. 

NAGRODY 

 Do rozlosowania w Loterii przewidziane zostały następujące nagrody o łącznej wartości 

26.535 zł brutto:  

Nagroda Tygodniowa:  

 Upominki Viando: zestawy produktów o wartości 30 złotych brutto – 

420 nagród o łącznej wartości 12.600 zł brutto, 

 Tablet o wartości 399 zł brutto – 21 nagród o łącznej wartości 8.379 zł 

brutto 

 Nagroda główna: karta zasilona kwotą 5.000 zł oraz dodatkowa nagroda pieniężna w 

wysokości 556 zł – 1 nagroda o łącznej wartości 5.556 zł brutto. 

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD 

 W Loterii odbędzie się: 21 losowań nagród tygodniowych oraz 1 losowanie nagrody głównej. 

Wszystkie losowania odbędą się ręcznie spośród transakcji sprzedaży upoważniających do 

udziału w loterii, zarejestrowanych za pomocą kas fiskalnych w Sklepach. Losowania odbędą 

się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/30 D, 03-707 Warszawa. 

 Losowanie nagród tygodniowych odbywa się w dniach: 11.06.2015 roku, 18.06.2015 roku, 

25.06.2015 roku, 02.07.2015 roku, 09.07.2015 roku, 16.07.2015 roku,  23.07.2015 roku, 

30.07.2015 roku, 06.08.2015 roku, 13.08.2015 roku, 20.08.2015 roku, 27.08.2015 roku, 

03.09.2015 roku, 10.09.2015 roku, 17.09.2015 roku, 24.09.2015 roku, 01.10.2015 roku, 

08.10.2015 roku, 15.10.2015 roku, 22.10.2015 roku oraz 05.11.2015 roku. Każde losowanie 

odbędzie się spośród transakcji zarejestrowanych w systemie kasowym w okresie od dnia 

poprzedniego losowania do dnia poprzedzającego dane losowanie, z wyłączeniem losowania z 

dnia 11.06.2015 roku oraz 05.11.2015 roku:  

  w dniu 11.06.2015 roku nagrody będą losowane  spośród transakcji zarejestrowanych w 

systemie kasowym w okresie od 01.06.2015 roku do 10.06.2015 roku, 

  w dniu 05.11.2015 roku nagrody będą losowane  spośród transakcji zarejestrowanych w 

systemie kasowym w okresie od 22.10.2015 roku do 31.10.2015 roku. 

W każdym z losowań zostanie rozlosowanych dwadzieścia Upominków Viando oraz jeden 

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

 Losowanie nagrody głównej odbędzie w dniu 05.11.2015 roku. Nagroda główna losowana jest 

spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie kasowym od 01.06.2015 roku do 31.10.2015 

roku. W losowaniu nagrody głównej biorą również udział zgłoszenia wylosowane do nagród 

tygodniowych.  



 

 

 Jeden uczestnik Loterii może wygrać dowolną liczbę nagród tygodniowych wraz z nagrodą 

główną. 

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 

 W ciągu 3 dni roboczych następujących po dacie danego losowania wyniki losowania zostaną 

ogłoszone na plakatach w Sklepach. Wyniki będą ogłoszone w postaci: rodzaj nagrody, numer 

paragonu, data dokonania zakupu promocyjnego i numer Sklepu oraz nazwa miejscowości, w 

której znajduje się Sklep. Wyniki każdego z losowań nagród tygodniowych dostępne będą nie 

krócej niż przez kolejne 14 dni liczone od daty ogłoszenia wyników, z wyłączeniem wyników 

z losowania nagród tygodniowych oraz nagrody głównej z dnia 05.11.2015 roku. Wyniki tych 

losowań ogłoszone będą w ciągu 2 dni roboczych i dostępne będą do dnia 15.11.2015 roku.  

 Do dnia 15.11.2015 roku posiadacz wylosowanego paragonu zobowiązany jest zgłosić 

wygraną w następujący sposób: 

 poinformować obsługę dowolnego Sklepu o wygranej; Posiadacz paragonu 

wylosowanego do nagrody tygodniowej jest zobowiązany zgłosić się do Sklepu w 

terminie ogłoszenia wyników, które dotyczą numeru paragonu, który posiada 

zwycięzca; Posiadacz paragonu wylosowanego do nagrody głównej jest zobowiązany 

zgłosić się do dowolnego Sklepu do dnia 15.11.2015 roku, 

 okazać paragon, którego numer oraz data znajduje się na plakacie oraz który pochodzi 

ze Sklepu wskazanego na plakacie. 

Organizator nie jest zobowiązany do wydania nagrody osobie, która dokonała zgłoszenia 

wygranej niezgodnie z powyższymi zasadami. 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

 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 Loterii 

komisja („Komisja”), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez 

Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji Loterii 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. 

 Osoby wykonujące czynności opisane w regulaminie, a w szczególności osoby wydające 

nagrody, przyjmujące zgłoszenia wygranych nie są zobowiązane do posiadania świadectw 

zawodowych. 

 Z przebiegu Loterii zostanie sporządzony jeden protokół końcowy z podaniem wyników 

Loterii.  



 

 

OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD 

 Wyniki losowania nagród zostaną ogłoszone na plakatach w sklepach Viando i będą dostępne 

w terminach określonych w pkt 17 Regulaminu.   

 Nagrody zostaną wydane do dnia 22.11.2015 roku w sklepie VIANDO, w którym zwycięzca 

nagrody zgłosił wygraną. 

 Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

podatkowego.  

 Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 29.11.2015 

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.  

 Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura 

Organizatora, tj. Grymark Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/30d, 03-707 Warszawa z dopiskiem na 

kopercie „REKLAMACJA – WAKACYJNA”.  

 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. 

 Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak 

nie później niż do dnia 29.12.2015 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego 

zawiadamiającego uczestnika o wyniku reklamacji).  

 Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  

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. 

 

 



 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny. 

 Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora, tj. Grymark Sp. z o.o. ul. Floriańska 

6/30d, 03-707 Warszawa (w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16:00) i na stronie 

www.viando.pl oraz www.loteriapromocyjna.pl. 

 

 

http://www.viando.pl/

