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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„LATO Z NAGRODAMI” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

2. Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, KRS: 

0000254913, REGON: 140487829, NIP: 7010016236 („Organizator”). 

3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz zezwolenia 

Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. 

4. Loteria urządzana jest na terenie całej Polski. 

5. Loteria zaczyna się 26.05.2015 roku, a kończy w dniu 17.10.2015 roku. Datą zakończenia Loterii 

jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. Uczestnicy mogą dokonać zakupu promocyjnego 

w okresie od godz. 00:00:00 dnia 26.05.2015 roku do godz. 23:59:59 15.06.2015 roku.  

6. Loterią objęty jest zakup dowolnych produktów marki Oriflame z Katalogu Oriflame nr 8/2015 

(„Produkty”), których sprzedaż promocyjna uprawniająca do udziału w Loterii jest prowadzona w 

terminie od dnia 26.05.2015 roku do dnia 15.06.2015 roku. 

7. Loteria skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, 

dokonujących zakupów Produktów („Uczestnik”). W Loterii nie mogą brać udziału oraz nie mogą 

otrzymać nagród  pracownicy Organizatora, spółki ADNOVA Sp z o. o., ul. Puławska 232, 02-

670 Warszawa oraz ORIFLAME POLAND Sp z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. 

8. Za dokonanie zakupu Produktu/Produktów na zasadach opisanych w pkt 11 konsultanci Oriflame 

będą wydawali Uczestnikom książeczki rabatowe ze zdrapką („Zdrapki”), które pod farbą 

zdrapkową zawierać będą  unikatowy kod i informację o rodzaju nagrody lub o jej braku. 

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

9. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik zobowiązany jest: 

a. w terminie od dnia 26.05.2015 roku do dnia 15.06.2015 roku dokonać jednorazowego 

zakupu Produktu/Produktów na kwotę nie mniejszą niż 69,00 zł brutto, 

b. w terminie od dnia 26.05.2015 roku do dnia 22.06.2015 roku odebrać Zdrapkę od 

konsultantki i usunąć z niej farbę zdrapkową w celu odsłonięcia informacji o rodzaju 

wygranej nagrody lub jej braku 

10. Uczestnik jest zobowiązany zachować Zdrapkę w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej 

nagrody na zasadach określonych w pkt 22 Regulaminu.  

11. Jedna zdrapka jest przyznawana za dokonanie jednorazowego zakupu Produktu/Produktów, 

którego kwota wynosi nie mniej niż 69,00 zł brutto. W przypadku dokonania zakupu 

Produktu/Produktów za wielokrotność kwoty 69,00 zł brutto Uczestnikowi przysługuje prawo do 

otrzymania odpowiedniej liczby Zdrapek, według zasady, że za każde pełne 69,00 zł wydane na 

Produkty przysługuje mu prawo do jednej Zdrapki. Każda Zdrapka daje możliwość wygrania 

jednej nagrody. Uczestnik może uzyskać nieograniczoną liczbę Zdrapek. 

12. Zadaniem Uczestnika jest zdrapanie farby zdrapkowej i sprawdzenie czy wygrał nagrodę czy nie. 

Uczestnik ma prawo do Nagrody, jeżeli po odkryciu farby zdrapkowej znajdzie symbol/informację 

o wygranej. W takim przypadku Uczestnik wygrywa taką nagrodę, jaka jest wskazana na Zdrapce 
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po odkryciu farby zdrapkowej. Do jednej wygrywającej nagrodę Zdrapki przypisana jest jedna 

nagroda. 

13. Uczestnik, który znalazł pod farbą zdrapkową informację/symbol wygranej, jest zobowiązany 

dokonać prawidłowego zgłoszenia wygranej w Loterii („Zgłoszenie Wygranej”) na stronie 

internetowej pl.oriflame.com o przez podanie danych niezbędnych do wydania nagrody: imię, 

nazwisko, dokładny adres (wraz z kodem i miejscowością), nr unikatowego kodu ze Zdrapki, 

telefon, adres e-mail, informację czy jest zerejestrowanym konsultantem Oriflame oraz numer 

konsultanta (jeśli Uczestnik jest zarejestrowanym konsultantem Oriflame). Dodatkowo Uczestnik, 

w Zgłoszeniu Wygranej  jest zobowiązany: 

 potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem Loterii i akceptuje jego treść, 

 wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

realizacji Loterii oraz ogłoszenia na stronie pl.oriflame.com imienia, 

nazwiska oraz miejscowości  zwycięzcy, 

 oświadczyć, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii 

wskazanych w pkt 7 Regulaminu, 

 przepisać kod zabezpieczający CAPTCHA.  

Na podany przez Uczestnika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link 

potwierdzający rejestrację Zgłoszenia Wygranej.  

14. Uczestnicy mogą przesłać Zgłoszenie Wygranej w Loterii w okresie od godz. 00:00:00 dnia 

26.05.2015 roku do godz. 23:59:59 22.06.2015 roku.  

15. Zgłoszenia wygranej zostaną zweryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody zgodnie z treścią 

pkt 21-25 Regulaminu. 

16. W Loterii jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród.  

 

NAGRODY 

 

17. W Loterii przewidziano następujące nagrody:  

 

a. nagroda główna o łącznej wartości 8.889,00 zł brutto: voucher na dowolną wycieczkę               

do realizacji w Biurem Podróży TUI o wartości 8.000,00 zł brutto oraz dodatkowa 

nagroda pieniężna w wysokości 889,00 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę 

zryczałtowanego podatku od nagrody, 

 

b. nagrody II stopnia: wodoodporny aparat fotograficzny Nikon Coolpix AW130   o 

wartości 1520,00 zł brutto -  3 nagrody o łącznej wartości 4.560,00  zł brutto, 

 

c. nagroda III stopnia: walizka Samsonite o wartości 729,00  zł brutto -  10 nagród          

o łącznej wartości 7.290,00  zł brutto, 

 

d. nagroda IV stopnia: zestaw kosmetyków Oriflame Discover Silican o wartości 32,70 

zł brutto – 1000 zestawów o łącznej wartości 32.700,00 zł brutto. 

 

18. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 53.439,00  zł brutto. 

19. Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361).  

20. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także 

możliwość żądania wymiany nagrody przewidzianej Regulaminem na inną nagrodę. 
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POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRÓD 

21. W terminie do dnia 29.06.2015 roku do Uczestników, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia  

wygranej zgodnie z pkt 13 i pkt 14 Regulaminu, zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją 

o trybie wydania wygranej nagrody. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres mailowy, jaki 

Uczestnik podał podczas Zgłoszenia Wygranej.  

22. Organizator ma prawo zażądać przesłania oryginału Zdrapki przesyłką pocztową lub kurierską 

albo skanu/zdjęcia Zdrapki drogą mailową. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym 

przypadku) żądać przesłania wszystkich Zdrapek dotyczących wszystkich Zgłoszeń Wygranej w 

Loterii lub ich skanów/zdjęć drogą mailową. Organizator może przedstawić takie żądanie za 

pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie najpóźniej do dnia 29.06.2015 roku. W takim 

przypadku Uczestnik, którego prawo do nagrody jest weryfikowane, zobowiązany jest przesłać: 

a. oryginał Zdrapki/ek pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Grymark ul. 

Floriańska 6/30 D, 03-707 Warszawa  

lub 

b. skan/zdjęcie Zdrapki/ek drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu 

w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. 

O zachowaniu terminu dostarczenia wiadomości e-mail decyduje data wpływu 

wiadomości (nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych). O zachowaniu terminu dostarczenia 

przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, że pod uwagę 

będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyżej podanym terminem, 

które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty. Niespełnienie ww. 

warunków (w przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora) skutkuje utratą 

prawa do nagrody. 

23. Procedura weryfikacyjna zwycięskich zgłoszeń zakończy się najpóźniej do dnia 20.07.2015 roku. 

24. Uczestnik utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: 

a. nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub 

b. nie odbierze nagrody; lub 

c. podał błędne dane konieczne do przesłania nagrody (np. adres, który  nie 

istnieje); lub 

d. przesłana/przesłane Zdrapka/ki (w wypadku przedstawienia takiego żądania przez 

Organizatora) będzie/ą podrobiona/e lub uszkodzona/e w sposób 

uniemożliwiający jej/ich odczytanie, 

e. przesłana Zdrapka/ki (w wypadku przedstawienia takiego żądania przez 

Organizatora) będzie zawierała/y inny numer/y niż podany/e w Zgłoszeniu/ach 

Wygranej. 

f. Do dnia 15.07.2015 dokona zwrotu zakupionych produktów z Katalogu 8 na 

podstawie których to zakupów otrzymał Zdrapkę. 

25. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, ostateczne ustalenie prawa do nagrody następuje 

wyłącznie na podstawie weryfikacji przez Organizatora przesłanej Zdrapki oraz jej cech 

szczególnych (numeru kodu).  
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

26. Wyniki Loterii w postaci imienia, nazwiska i miejscowości dostępne będą w biurze Organizatora 

oraz na stronie pl.oriflame.com. 

27. Nagroda Główna, nagrody II i III stopnia w Loterii zostaną wydane poprzez ich wysłanie 

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na adresy podane przez Laureatów najpóźniej do dnia 

07.09.2015 roku. 

28. Nagrody IV stopnia zostaną wydane: 

a. do dnia 13.09.2015 roku Uczestnikom zarejestrowanym jako konsultanci Oriflame wraz z 

pierwszym zamówieniem złożonym w terminie od dnia 28.07.2015 roku do dnia 

07.09.2015 roku. Nagrody mogą być odebrane w filii lub oddziale Oriflame wybranym 

przez Uczestnika; W przypadku, gdy zarejestrowany jako konsultant Uczestnik wybierze 

inną formę odbioru nagrody niż ww., wówczas nagroda jest wysyłana w sposób określony 

w ppkt b poniżej nie później niż do dnia 13.09.2015 roku, 

b. Uczestnikom niezarejestrowanym jako konsultanci Oriflame poprzez ich wysłanie 

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na adresy podane przez Laureatów najpóźniej 

do dnia 07.09.2015 roku. 

29. Nagrody nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora.  

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

30. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwaną 

dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje się osoba 

legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów. 

31. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora (Biuro Grymark ul. Floriańska 6/30 D, 03-

707 Warszawa) oraz na stronie: pl.oriflame.com. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię 

Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na ww. adres Organizatora (z dopiskiem 

„REGULAMIN LOTERIA”).   

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

32. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 

20.09.2015 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki 

zawierającej reklamację w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w 

przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres: Biuro Grymark ul. 

Floriańska 6/30 D, 03-707 Warszawa.  

33. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 

(wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście). 

34. 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. 

35. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora, 

jednak nie później niż do dnia 17.10.2015 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o 

wyniku reklamacji).  

http://pl.oriflame.com/
http://pl.oriflame.com/
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36. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

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

się wymagalne. 

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

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.  

40. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

41. Uczestnicy Loterii zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacji jego 

postanowień. 

42. Dane osobowe Uczestników Loterii są pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

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

celach przeprowadzenia Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii 

jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - ADNOVA Sp z o. o., ul. Puławska 232, 02-670 

Warszawa. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania 

ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 


