
 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ 

„LOTERIA MIESZKANIOWA OSIEDLE BRZOZOWA” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „LOTERIA MIESZKANIOWA 

OSIEDLE BRZOZOWA” (zwana dalej „Loterią”).  

2. 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 (zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby 

Celnej we Wrocławiu oraz niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”). 

4. Loteria jest przeznaczona dla: 

a. osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadających pełną zdolność do 

czynności prawnych (zwanych dalej „Grupą I”); 

oraz 

b. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, osób 

prawnych  oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

(zwanych dalej „Grupą II”), 

które spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (zwanych dalej 

„Uczestnikami”).  

5. Loteria zaczyna się w dniu 02.01.2017 roku, a kończy w dniu 31.01.2018 roku (ostateczny 

termin zakończenia procedury reklamacyjnej).  

6. Loteria prowadzona będzie na terenie miasta Oleśnica.  

7. Sprzedaż promocyjna (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”) dotyczy wyłącznie lokali 

mieszkalnych znajdujących się na Osiedlu Brzozowym w Oleśnicy przy ul. Brzozowej, 

których właścicielem jest  spółka Saturn Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Wojska 

Polskiego 55, 56-400 Oleśnica, NIP 9111927897, KRS 0000476396, Regon 020490780 

(„Deweloper”). Do udziału w Loterii nie uprawnia zakup lokalu znajdującego się na 

osiedlu Brzozowym w Oleśnicy od Dewelopera, który nie jest lokalem mieszkalnym. 

8. Sprzedaż Promocyjna w Loterii rozpocznie się dnia 02.01.2017 roku, a zakończy się dnia 

08.12.2017 roku z zastrzeżeniem postanowień pkt 12 Regulaminu. Sprzedaż Promocyjna 

nie jest prowadzona w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Zakup lokali 

mieszkalnych objętych Loterią (określonych w pkt 7 Regulaminu) przed lub po w/w 

terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 

9. Nagrody w Loterii nie mogą otrzymać: pracownicy Organizatora Loterii, pracownicy, 

właściciele oraz osoby zarządzające spółką Dewelopera. Pracownikiem w rozumieniu 

Regulaminu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.  

10. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Organizator - 

Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane 

osobowe uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922) wyłącznie do 

celów związanych z przeprowadzeniem Loterii. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest 



dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i 

ewentualnego złożenia reklamacji.  

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

11. Aby przystąpić do Loterii należy spełnić łącznie następujące warunki:  

a. Zawrzeć z Deweloperem w okresie od dnia 02.01.2017 roku dnia 08.12.2017 roku (z 

zastrzeżeniem postanowień pkt 12 Regulaminu): 

i. „Umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, umowę 

sprzedaży” przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego, określonego w pkt 

7 Regulaminu 

lub 

ii. „Umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, umowę 

sprzedaży i ustanowienie hipoteki” przynajmniej jednego lokalu 

mieszkalnego, określonego w pkt 7 Regulaminu. 

Umowa określona w ppkt a niniejszego pkt („zwana dalej „Umową”) musi w sposób 

ostateczny przenosić prawo własności ww. lokalu z Dewelopera na Uczestnika; w 

szczególności Umową w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jest „Umowa 

deweloperska i umowa przedwstępna”.  

oraz 

b. w okresie od dnia 02.01.2017 roku dnia 08.12.2017 roku dokonać prawidłowego 

zgłoszenia w Loterii w sposób określony w pkt 14-18 Regulaminu, nie wcześniej niż 

po podpisaniu Umowy. 

12. W Loterii nie biorą udziału Umowy zawarte w terminie określonym w pkt 11 Regulaminu, 

jeśli zostały zawarte na podstawie „Umowy deweloperskiej i umowy przedwstępnej” 

zawartej przed dniem 02.01.2017 roku. 

13. Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres trwania Loterii oryginały 

dokumentów poświadczających spełnienie warunków określonych w pkt 11 a Regulaminu 

w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody. W przypadku przerobienia, podrobienia, 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ww. dokumentów w sposób uniemożliwiający ich 

odczytanie Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora. 

 

DOKONANIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W LOTERII 

14. Zgłoszenia w Loterii może dokonać: 

a. w wypadku, gdy Umowa została zawarta przez osobę z Grupy I będącą jedynym 

właścicielem lokalu, którego dotyczy Umowa - wyłącznie jedyny właściciel lokalu, 

którego dotyczy Umowa,  

b. w wypadku, gdy Umowa została zawarta przez kilka osób (tj. więcej niż jedną) z 

Grupy I będących współwłaścicielami lokalu, którego dotyczy Umowa - wyłącznie 

nie więcej niż jeden ze współwłaścicieli lokalu, którego dotyczy Umowa, 

c. w wypadku, gdy Umowa została zawarta przez podmiot z Grupy II – wyłącznie 

osoba lub osoby, które są uprawnione do reprezentowania ww. podmiotu. 

15. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii (zwane dalej: „Zgłoszeniem”) dla swej ważności i 

skuteczności powinno być dokonane pisemnie przez wypełnienie formularza zgodnie z  pkt 

16-17 Regulaminu (zwanego dalej „Formularzem”) i złożone osobiście w siedzibie 



Dewelopera w terminie od 02.01.2017 roku do dnia 08.12.2017 roku. Formularze są 

dostępne dla Uczestników w siedzibie Dewelopera w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9:00-17:00. 

16. W wypadku, gdy Zgłoszenie jest dokonywane zgodnie z pkt 14 a lub 14 b Regulaminu 

wówczas osoba dokonująca Zgłoszenia jest zobowiązana w Formularzu:  

a. podać swoje imię i nazwisko, 

b. podać swój adres zamieszkania podany w Umowie, 

c. potwierdzić otrzymanie Regulaminu i zapoznanie się z jego zasadami, 

d. wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach 

przeprowadzenia Loterii, 

e. podać adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, 

f. datę, 

g. złożyć czytelny podpis. 

17. W wypadku, gdy Zgłoszenie jest dokonywane zgodnie z pkt 14 c Regulaminu wówczas 

osoba lub osoby dokonujące Zgłoszenia jest/są zobowiązana/zobowiązane w Formularzu: 

a. podać imię i nazwisko osób reprezentujących podmiot, 

b. podać nazwę i adres siedziby podmiotu, który zawarł Umowę, 

c. potwierdzić otrzymanie Regulaminu i zapoznanie się z jego zasadami, 

d. w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wyrazić zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych osób reprezentujących podmiot w 

celach przeprowadzenia Loterii, 

e. podać adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, 

f. datę, 

g. złożyć czytelne podpisy. 

18. Zawarcie jednej Umowy  uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia w Loterii. 

Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń w Loterii pod warunkiem, że 

każde Zgłoszenie dotyczy innej Umowy. W wypadku, gdy na podstawie jednej zawartej 

Umowy zostanie dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie (przez tego samego lub innego 

Uczestnika), wówczas pod uwagę w Loterii zostanie wzięte Zgłoszenie, które zostało 

dokonane jako pierwsze w kolejności. 

19. W Loterii nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w 

niniejszym Regulaminie. Każde ze Zgłoszeń będzie zarejestrowane przez Organizatora w 

bazie Zgłoszeń z datą podpisania Formularza po jego dokonaniu.  

20. Wszystkie prawidłowe Zgłoszenia dokonane zgodnie z trybem pkt 14-18 Regulaminu biorą 

udział w losowaniu nagrody. 

 

NAGRODA 

21. W Loterii przewidziano jedną nagrodę w postaci obrandowanego samochodu osobowego 

marki Jeep Renegade Sport 1.6 ETQ 16v 110 KM F (rocznik 2016) o wartości 64.000,00 zł 

brutto – 1 nagroda, z zastrzeżeniem że: 

- w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek 

pobrania od zwycięzcy podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda składać się 

będzie z obrandowanego samochodu osobowego marki Jeep Renegade Sport 1.6 ETQ 16v 

110 KM F (rocznik 2016) o wartości 64.000,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w 



postaci kwoty pieniężnej w wysokości 7.111,00 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 71.111,00 zł. zł 

brutto, 

         - Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w 

sytuacji, kiedy zwycięzca  nagrody w postaci obrandowanego samochodu osobowego marki 

Jeep Renegade Sport 1.6 ETQ 110 KM F (rocznik 2016) 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.). 

22. Zwycięzcy, którzy są zobowiązani 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.) zobowiązani są samodzielnie 

dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody, 

stanowiących przychód z ich działalności gospodarczej - zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

23. Wyłącznie w przypadku, gdy powstanie obowiązek pobrania podatku dochodowego od 

osób fizycznych Organizator Loterii potrąci należny podatek dochodowy i odprowadzi go 

do właściwego urzędu skarbowego, na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 

24. Nagroda w Loterii zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

 

LOSOWANIE NAGRODY 

25. Losowanie nagrody odbędzie się w dniu 11.12.2017 roku w Oleśnicy w THE AMBER 

BUSINESS & SPA HOTEL, Cieśle 47, 56-400 Oleśnica.  

26. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia Uczestników, które spełnią warunki 

określone w pkt 14-18 Regulaminu.  

27. Losowanie nagrody odbędzie się w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia 

dopuszczonego do losowania, jest przypisana liczba porządkowa. Liczby porządkowe 

Zgłoszeń są umieszczane na liście Zgłoszeń uprawnionych do losowania. Organizator 

przygotowuje odpowiednią liczbę losów – losy zawierają liczby porządkowe przypisane do 

danego Zgłoszenia uprawnionego do losowania. Losowanie nagrody odbywa się poprzez 

ręczne wylosowanie losów przez osobę wyznaczoną przez Komisję Loterii, o której mowa 

w pkt 38 Regulaminu.  

28. W trakcie losowania do nagrody pierwsze w kolejności zostanie wylosowane jedno  

zwycięskie Zgłoszenie a następnie jedno Zgłoszenie  rezerwowe.  

29. Wylosowane Zgłoszenia zostaną wpisane na listę w kolejności ich wylosowania. Prawo do 

nagrody zostanie przyznane na zasadach określonych w pkt 30-38 Regulaminu. 

30. W wypadku, gdy wylosowane Zgłoszenie zostało dokonane przez: 

a. osobę określoną w pkt 14 a lub 14 b Regulaminu wówczas prawo do 

nagrody uzyskuje osoba, która dokonała wylosowanego Zgłoszenia, 

b. osobę lub osoby określone w pkt 14 c Regulaminu wówczas prawo do 

nagrody uzyskuje podmiot, który zawarł Umowę uprawniającą w myśl 

Regulaminu do dokonania wylosowanego Zgłoszenia. 



Osoba/podmiot określona/określony w niniejszym pkt jest dalej zwana/zwany 

„Zwycięzcą”. 

 

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 

31. Najpóźniej do dnia 12.12.2017 roku na adres mailowy, jaki został podany w wylosowanym 

Zgłoszeniu zostanie wysyłana wiadomość e-mail z informacją o nagrodzie oraz trybie jej 

wydania. Wiadomość e-mail jest wysyłana na adres mailowy, jaki został podany w 

wylosowanym Zgłoszeniu.  

32. Weryfikowany Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty 

wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie przesłać elektronicznie na adres 

biuro@grzegrzolka.pl:  

a. imię i nazwisko lub nazwę podane w Zgłoszeniu, 

b. potwierdzić chęć odbioru nagrody. 

33. O zachowaniu terminu do przesłania wymaganych danych, o których mowa w pkt 32 

Regulaminu decyduje data wysyłki wiadomości e-mail z zastrzeżeniem, że wiadomość e-

mail musi być otrzymana przez Organizatora tj. zarejestrowana w skrzynce odbiorczej 

Organizatora. 

34. Niespełnienie warunków pkt 32-33 Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. W 

takim przypadku o nagrodzie zostanie powiadomiony Zwycięzca, którego dane znajdują się 

w Zgłoszeniu wylosowanym jako rezerwowe (zwany dalej „Zwycięzcą rezerwowym”). 

Procedura weryfikacyjna prawa do nagrody Zwycięzcy rezerwowego odbywa się zgodnie z 

trybem pkt 32-33 Regulaminu. 

35. Zwycięzca rezerwowy jest powiadamiany o wygranej w wiadomości email zgodnie z 

trybem pkt 31-33 Regulaminu w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego liczonego od 

ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć zwrotna wiadomość e-mail poprzednio 

weryfikowanego Uczestnika spełniająca warunki określone w pkt 32-33 Regulaminu.  

36. Niespełnienie przez Zwycięzcę rezerwowego  warunków określonych w pkt 32-33 

Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do 

dyspozycji Organizatora. 

37. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej 21.12.2017 roku. 

38. W przypadku wylosowania Zgłoszenia danego Uczestnika Loterii Organizator ma prawo 

dokonać weryfikacji zgodności jego Zgłoszenia ze stanem faktycznie zawartych prze niego 

Umów. W takim przypadku weryfikacja wylosowanego Zwycięzcy nastąpi poprzez 

weryfikację danych sprzedaży w bazie Dewelopera. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy Zwycięzca odstąpił od Umowy określonej 

w pkt 11 a i 12 Regulaminu. Zwycięzca utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: 

a. nie dopełni któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub 

b. nie prześle wiadomości e-mail (określonej w pkt 32 Regulaminu) w terminie 

określonym w tym samym pkt; lub 

c. podane w wiadomości e-mail (określonej w pkt 32 Regulaminu) imię i 

nazwisko lub nazwa będą niezgodne z podanymi w Zgłoszeniu; lub 

d. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub 



e. w przesłanej wiadomości e-mail (określonej w pkt 32 Regulaminu) nie 

potwierdzi chęci odbioru nagrody; lub 

f.  w przesłanej wiadomości e-mail (określonej w pkt 32 Regulaminu) nie prześle 

imienia i nazwiska lub nazwy podanej w Zgłoszeniu. 

 

WYDANIE NAGRODY 

39. Nagroda zostanie wydana najpóźniej do dnia do dnia 31.12.2017 roku w siedzibie 

Dewelopera tj. Saturn Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 55, 56-400 Oleśnica. 

40. Nagroda może być wydana: 

a. w wypadku Zwycięzcy wskazanego w pkt 30 a Regulaminu osobiście Zwycięzcy 

lub jego pełnomocnikowi dysponującemu pisemnym pełnomocnictwem Zwycięzcy 

z podpisem uwierzytelnionym notarialnie, 

b. w wypadku Zwycięzcy wskazanego w pkt 30 b Regulaminu pełnomocnikowi 

Zwycięzcy dysponującemu pisemnym pełnomocnictwem zawierającym 

uwierzytelnione notarialnie podpis lub podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania Zwycięzcy. 

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

41. Organizator powoła wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii 

(zwaną dalej „Komisją”) i sporządzi regulamin jej działania. W składzie Komisji znajdzie 

się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów, 

jeśli będą tego wymagały obowiązujące przepisy. 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

42. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 15.01.2018 roku na adres biura 

Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko, ul. Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa. 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.  

43. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

sporządzone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone 

osobiście na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko, ul. Floriańska 6/13 D, 03-

707 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. Dopisek nie jest 

obowiązkowy. 

44. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 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, adres Uczestnika gry, datę i 

miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. Dodatkowo 

pisemna reklamacja powinna zawierać również dokładny opis i powód reklamacji. 

45. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez 

Organizatora, jednak nie później niż do dnia 31.01.2018 roku (włączając w to 

zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).  



46. Uczestnikowi, niezależnie od prawa złożenia reklamacji, przysługuje prawo do 

dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.  

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

47. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy 

roszczenie stało się wymagalne.  

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

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

49. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o 

grach hazardowych  (Dz. U. 2016, poz. 471). 

50. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody, do zamiany nagrody na inną nagrodę ani do otrzymania jej ekwiwalentu 

rzeczowego. Zwycięzca nie może przenieść praw do nagrody na osoby trzecie. 

51. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii. Regulamin Loterii 

dostępny będzie na stronach: www.grzegrzolka.pl i www.saturn-deweloper.pl oraz w 

siedzibie Dewelopera przy ul. Wojska Polskiego 55, 56-400 Oleśnica od poniedziałku do 

piątku w godz. 9:00-17:00. 

52. Ilość mieszkań objętych Loterią jest ograniczona. 
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