REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Dobrze się składa”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „Dobrze się składa”.
2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest Robert Wojkowski, prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert
Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 7262214473, www.smolar.pl, zwany dalej
„organizatorem”.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.
847 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna pod nazwą „Dobrze się składa” zwana jest dalej „loterią”.
4.2 InPost – spółka InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30–552
Kraków, KRS 0000543759, NIP: 6793108059 świadcząca usługi „Paczkomaty24/7”
polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek paczkomatowych z
wykorzystaniem paczkomatu.
4.3 Przesyłka paczkomatowa (przesyłka) - przesyłka niebędąca przesyłką listową ani
paczką w rozumieniu przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1041), ewidencjonowana w systemie informatycznym InPost zawierająca
nieznane InPost rzeczy, która może, ale nie musi posiadać oznaczenia InPost i jego adresu,
przyjęta przez InPost w celu przemieszczenia lub/i doręczenia za pośrednictwem
paczkomatu z możliwością jej nadawania i odbierania także w innym miejscu niż paczkomat
(np. w Punkcie Obsługi Paczek, za pośrednictwem kuriera).
4.4 Paczkomat - elektroniczna szafa depozytowa (urządzenie), umożliwiająca osobie
upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub/i odbiór przesyłki paczkomatowej, stanowiąca
zautomatyzowany punkt sprzedaży wskazany w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
4.5 Punkt obsługi paczek - lokal, w którym możliwe jest nadanie lub odbiór przesyłki
paczkomatowej.
4.6 Etykieta (list przewozowy) – oznaczenie przesyłki paczkomatowej z kodem kreskowym
i przyporządkowanym mu numerem nadawczym (każdy jeden numer nadawczy jest
unikatowy, niepowtarzalny i przyporządkowany do tylko i wyłącznie jednej przesyłki
paczkomatowej), zawierające informacje niezbędne do wykonania usługi przez InPost. Dla
celów niniejszej loterii uznaje się, że etykieta (list przewozowy) jest dokumentem
stanowiącym dowód zawarcia umowy o świadczenie usługi przez InPost i dowodem udziału
w loterii.
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4.7 Odbiór przesyłki paczkomatowej InPost (odbiór) - każdy jednorazowy odbiór przesyłki
paczkomatowej w okresie od godziny 00:00:00 dnia 22.10.2020 r. do godziny 23:59:59
dnia 24.12.2020 r. dokonany przez uczestnika loterii w ciągu maksymalnie 2 godzin
włącznie od otrzymania informacji od InPost o możliwości odbioru przesyłki paczkomatowej
(tj. od otrzymania awiza (inaczej notyfikacji) w formie wiadomości tekstowej sms albo e-mail,
albo wiadomości otrzymanej poprzez aplikację InPost, zawierającej: kod odbioru, informację
że paczka czeka na odbiór w paczkomacie).
Przesyłkę paczkomatową uznaje się za doręczoną w momencie otwarcia skrytki
paczkomatu, w której umieszczono przesyłkę paczkomatową przez uczestnika, który podał
dane potrzebne do otwarcia skrytki lub w momencie jej fizycznego doręczenia do uczestnika.
Każdy jeden odbiór przesyłki paczkomatowej dokonany przez uczestnika loterii w ciągu
maksymalnie 2 godzin włącznie od otrzymania informacji od InPost (awizo/notyfikacja) o
możliwości odbioru przesyłki paczkomatowej dokonany:
w poniedziałek lub wtorek lub środę lub czwartek lub piątek w okresie od godziny
00:00:00 dnia 22.10.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2020 r. uprawnia do
otrzymania 1 (słownie: jednego) losu w losowaniu nagród dodatkowych I-go i II-go
stopnia (wskazanych w pkt. 14.2 i w pkt. 14.3 regulaminu) w etapie, w którym uczestnik
przystąpił do loterii oraz 1 (słownie: jednego) losu w losowaniu nagrody głównej
(wskazanej w pkt. 14.1 regulamin), z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 10.1 lit. b)
regulaminu,
b) w sobotę lub niedzielę w okresie od godziny 00:00:00 dnia 22.10.2020 r. do
godziny 23:59:59 dnia 24.12.2020 r., uprawnia do otrzymania 1 (słownie: jednego)
losu w losowaniu nagrody dodatkowej I-go i II-go stopnia (wskazanych w pkt. 14.2 i
w pkt. 14.3 regulamin) w etapie, w którym uczestnik przystąpił do loterii oraz 3 (słownie:
trzech) losów w losowaniu nagrody głównej (wskazanej w pkt. 14.1 regulamin), z
zastrzeżeniem postanowienia pkt. 10.1 lit. b) regulaminu.
a)

Przykładowo:
Data odbioru przesyłki
w ciągu maksymalnie 2
godzin
włącznie
od
otrzymania informacji od
InPost (awizo/notyfikacja)
o możliwości odbioru
przesyłki paczkomatowej

Dzień
tygodnia

Liczba losów w grze o
nagrody dodatkowe I-go i
II-go stopnia w etapie, w
którym uczestnik przystąpił
do loterii

Liczba losów w grze o
nagrodę główną

27.10.2020 r.

wtorek

1 los w I etapie loterii

1 los

14.11.2020 r.

sobota

1 los w II etapie loterii

3 losy

4.8 Strona internetowa loterii – strona internetowa pod adresem: www.loteriainpost.pl, na
której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji
zgłoszeń do loterii.
4.9 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Smolar | agencja promocyjno-reklamowa

2

5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 22.10.2020 r. a kończy w dniu
09.04.2021 r., przy czym termin ten obejmuje m.in. odbiór przesyłki paczkomatowej, czas
zgłaszania się do loterii, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i
rozpatrywania reklamacji.
7. Uczestnik loterii – w loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca osobą uprawnioną do odbioru
przesyłki paczkomatowej (odbiorca przesyłki paczkomatowej), będąca konsumentem w
rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM polskich operatorów komórkowych.
Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Udział w
loterii jest dobrowolny. Przystąpienie do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez
uczestnika postanowień regulaminu.
W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej Integer.pl, a także kurierzy współpracujący z InPost sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie oraz z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl. Zakaz
dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę,
zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
8. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii, które będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze
organizatora
loterii:
Smolar
Agencja
Promocyjno-Reklamowa,
93-569
Łódź,
ul. Inżynierska 15, a także na stronie internetowej organizatora pod adresem:
www.smolar.pl/loteria-InPost-2020 oraz na stronie internetowej loterii po adresem:
www.loteriainpost.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
10.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7 regulaminu, która chce wziąć
udział w loterii, musi łącznie spełnić następujące warunki:
a) dokonać odbioru przesyłki paczkomatowej od godziny 00:00:00 dnia 22.10.2020 r. do
godziny 23:59:59 dnia 24.12.2020 r., w ciągu maksymalnie 2 godzin włącznie od
otrzymania informacji od InPost o możliwości odbioru przesyłki paczkomatowej, zgodnie
z postanowieniami pkt. 4.7 regulaminu,
b) zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej
loterii na zasadach określonych w regulaminie, w terminie:
− od godziny 00:00:00 dnia 22.10.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2020 r. –
wówczas prawidłowe zgłoszenie bierze udział w grze o nagrody dodatkowe I-go i IIgo stopnia, w etapie w którym uczestnik przystąpił do loterii oraz w grze o nagrodę
główną,
albo
− od godziny 00:00:00 dnia 25.12.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2020 r. –
wówczas prawidłowe zgłoszenie bierze udział tylko w grze o nagrodę główną.
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10.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w loterii, powinien dokonać zgłoszenia za
pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego
poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a)

obowiązkowe dane i oświadczenia uczestnika loterii (obligatoryjne):

−

cztery ostatnie cyfry numeru nadawczego przesyłki paczkomatowej wskazane na
etykiecie,
imię uczestnika,
numer telefonu komórkowego uczestnika (na który były wysyłane przez InPost sms-y
dotyczące statusu przesyłki paczkomatowej lub który został podany podczas zakupów w
sklepie internetowym przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy),
adres e-mail uczestnika (na który były wysyłany przez InPost wiadomości dotyczące
statusu przesyłki paczkomatowej lub który został podany podczas zakupów w sklepie
internetowym przy dokonywaniu wyboru sposobu dostawy),
zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:

−
−
−
−


„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.



„Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii promocyjnej „Dobrze się składa”, w tym z
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego
treść.”.

b) dobrowolne oświadczenia uczestnika loterii (fakultatywne):
 „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od InPost sp. z o.o. informacji handlowych
dotyczących produktów i usług InPost sp. z o. o, spółek z Grupy Kapitałowej Integer.pl
oraz podmiotów współpracujących z ww. spółkami na podany przeze mnie numer telefonu
lub adres e-mail.”
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Administrator danych
to jest InPost sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych,
w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania do Ciebie informacji handlowych drogą
elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną zgodą.
Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest możliwe w dowolnym
momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Masz
też prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci
prawach, znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej
https://inpost.pl/ochrona-danych-osobowych i w regulaminie loterii promocyjnej „Dobrze się
składa”.
Każdy uczestnik, który wyrazi dobrowolnie zgodę wskazaną w pkt. 10.2 lit. b) regulaminu i
który nie figuruje w bazie danych InPost sp. z o.o. jako osoba, która wyraziła dobrowolną
zgodę na przesyłanie informacji handlowych, uprawniony jest do otrzymania jednorazowo
dodatkowego jednego losu w losowaniu nagrody głównej, z zastrzeżeniem, że dodatkowy
los, za wyrażenie dobrowolnej ww. zgody odnośnie danych osobowych uczestnika,
przyznawany jest tylko jeden raz w loterii przy pierwszym wyrażeniu zgody, o której mowa w
pkt. 10.2 lit. b) regulaminu (niezależnie od liczby zgłoszeń do loterii dokonanych przez
danego uczestnika).
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10.3 Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej loterii, przy każdym
zgłoszeniu do loterii automatycznie nalicza uczestnikowi odpowiednią liczbę losów (zgodnie
z pkt. 4.7, pkt. 10.2 regulaminu) oraz przypisuje je do odpowiedniej bazy do losowania w
danym etapie loterii.
10.4 Po przesłaniu zgłoszenia do loterii, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii.
Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń
w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej
loterii.
10.5 Dokonując zgłoszenia do loterii, uczestnik loterii powinien posiadać urządzenie z
dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft
Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za
działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za
indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta
uczestnik, korzystanie z nieaktualnej przeglądarki internetowej, a także za szybkość i jakość
łącza internetowego, z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych, awarie
dostawcy internetu, brak zasilania), które mogę mieć wpływa na działanie strony internetowej
loterii oraz za działanie siły wyższej.
10.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego odbioru przesyłki paczkomatowej, zgodnie z
pkt. 4.7 regulaminu, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w loterii z tytułu każdego
odbioru, należy każdy z tych odbiorów udokumentować odrębnym zgłoszeniem do loterii, w
tym odrębnymi czterema ostatnimi cyframi numeru nadawczego przesyłki paczkomatowej
wskazanymi na etykiecie (liście przewozowym).
10.7 Jeden uczestnik, tj. jedna osoba lub osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez
termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub
korespondencyjny lub zameldowania lub siedziby uczestników loterii) może otrzymać w
ramach całej loterii dowolną ilość nagród dodatkowych II-go stopnia oraz tylko jedną nagrodę
dodatkową I-go stopnia oraz jedną nagrodę główną, z zastrzeżeniem pkt. 10.11 regulaminu.
Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne
numery telefonów i/lub adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody
dodatkowej I-go stopnia. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników,
dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą dodatkową I-go stopnia, a kolejna
nagroda dodatkowa I-go stopnia, która by mu przypadła zostanie przekazana uczestnikowi z
listy rezerwowej laureatów.
10.8 Dokonanie więcej niż jednego zgłoszenia do loterii na podstawie tych samych czterech
ostatnich cyfr numeru nadawczego przesyłki paczkomatowej wskazanych na etykiecie nie
zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie
(duplikat). Duplikaty zgłoszeń będą usuwane z bazy do losowania.
10.9 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia
warunki określone w regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w
regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może
żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych
danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii,
w tym m. in. wskazanie wszystkich numerów telefonów lub adresów e-mail podanych w
zgłoszeniu do loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub
nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez
organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego
uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem praw do nagród wymienionych w pkt. od
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14.1 do 14.3 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu
zostało przyznane prawo do nagrody głównej lub prawo do nagrody dodatkowej I-go stopnia
wchodzi uczestnik z listy rezerwowej laureatów przypisany do danej nagrody, natomiast
nagroda dodatkowa II-go stopnia pozostaje w dyspozycji organizatora.
10.10 Każde prawidłowe zgłoszenie dokonane w okresie od godziny 00:00:00 dnia
22.10.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 24.12.2020 r. bierze udział w grze o nagrody
dodatkowe I-go i II-go stopnia w etapie, w którym uczestnik przystąpił do loterii oraz w grze o
nagrodę główną. Każde prawidłowe zgłoszenie dokonane w okresie od godziny 00:00:00
dnia 25.12.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2020 r. bierze udział tylko w grze o
nagrodę główną.
10.11 Jeden los uprawnia do wygrania w loterii maksymalnie dwóch nagród, tj. tylko jednej
nagrody dodatkowej I-go albo II-go stopnia oraz jednej nagrody głównej. Los raz wylosowany
w losowaniu laureatów nagród dodatkowych I-go i II-go stopnia nie bierze udziały w dalszym
losowaniu nagród dodatkowych, bierze natomiast udział w losowaniu laureata nagrody
głównej.
10.12 Zgłoszenia do loterii należy wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia
22.10.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2020 r., wyłącznie po dokonaniu odbioru
przesyłki paczkomatowej, o którym mowa w pkt. 4.7 regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że
uczestnicy, którzy zgłoszą się do loterii w terminie od godziny 00:00:00 dnia 25.12.2020 r. do
godziny 23:59:59 dnia 31.12.2020 r. biorą udział tylko w grze o nagrodę główną.
10.13 Wszystkie zgłoszenia do loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze
organizatora z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi
być późniejsza niż data i godzina odbioru przesyłki paczkomatowej. W sytuacji, gdyby
okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego odbioru przesyłki
paczkomatowej, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina
faktycznego odbioru przesyłki paczkomatowej, traci on prawo do nagrody.
10.14 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście
zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania
automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
GRA O NAGRODY, LOSOWANIA – POSTANOWIENIA OGÓLNE
11.1 Loteria została podzielona na grę o nagrody dodatkowe I-go i II-go stopnia (trzy etapy),
oraz na grę o nagrodę główną (jeden etap główny, tzw. wielki finał).
11.2 Losowania laureatów nagród przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem
wskazanym w pkt. 12.2 i pkt. 13.1 regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul.
Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.
11.3 W dniu 08.01.2021 r. odbędą się dwa losowania - jako pierwsze odbędzie się losowanie
laureatów nagród dodatkowych I-go i II-go stopnia trzeciego etapu trwania loterii, a następnie
odbędzie się losowanie laureatów nagrody głównej (losowanie finałowe).
11.4 Losowanie laureatów nagród w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia
losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące
nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie
przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie
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nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia.
Losowanie laureata nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby
lub osób sprawujący nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
11.4.1 Losowanie laureatów nagród przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za
pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer,
jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych
z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.) jest przystosowany do
ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną
opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora,
jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane
przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
11.4.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na
chybił - trafił).
11.5 W trakcie losowania do każdej nagrody dodatkowej I-go stopnia oraz do nagrody
głównej wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy, na wypadek zajścia
okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 10.7, pkt. 10.9, pkt. 17.8
regulaminu. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego
laureata rezerwowego.
GRA O NAGRODY DODATKOWE I-GO i II-GO STOPNIA - LOSOWANIA
12.1 Loteria została podzielona na 3 (słownie: trzy) etapy, które odpowiadają następującym
okresom:
a) I etap loterii trwa od godz. 00:00:00 dnia 22.10.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia
11.11.2020 r.;
b) II etap loterii trwa od godz. 00:00:00 dnia 12.11.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia
02.12.2020 r.;
c) III etap loterii trwa od godz. 00:00:00 dnia 03.12.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia
24.12.2020 r.
12.2 W trakcie trwania loterii odbędą się 3 (słownie: trzy) losowania laureatów nagród
dodatkowych I-go i II-go stopnia. Losowania laureatów nagród dodatkowych I-go i II-go
stopnia odbywać się będą w następujące dni:
a) 16.11.2020 r. - losowanie nr 1) laureatów nagród dodatkowych I-go i II-go stopnia ze
zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania I etapu loterii;
b) 07.12.2020 r. - losowanie nr 2) laureatów nagród dodatkowych I-go i II-go stopnia ze
zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania II etapu loterii;
c) 08.01.2021 r. – losowanie nr 3) laureatów nagród dodatkowych I-go i II-go stopnia ze
zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania III etapu loterii.
12.3 W trakcie każdego losowania laureatów nagród dodatkowych I-go i II-go stopnia za
każdy etap trwania loterii, zostaną wyłonieni:
− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody dodatkowej I-go stopnia wskazanej w pkt. 14.2
regulaminu oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody dodatkowej I-go stopnia
wskazanej w pkt. 14.2 regulaminu
oraz
− 1.000 (słownie: jeden tysiąc) laureatów nagród dodatkowych II-go stopnia wskazanych w
pkt. 14.3 regulaminu.
Każde losowanie laureatów nagród dodatkowych I-go i II-go stopnia za każdy etap trwania
loterii przebiegać będzie w następujący sposób:
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−
−
−

pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody dodatkowej I-go stopnia
(laureat nr 1),
druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody dodatkowej I-go
stopnia (laureat nr 2),
kolejnych tysiąc osób zostanie laureatami nagród dodatkowych II-go stopnia (laureaci od
nr 3 do nr 1002).

GRA O NAGRODĘ GŁÓWNĄ (TZW. WIELKI FINAŁ) - LOSOWANIE FINAŁOWE
13.1 Wielki finał, czyli losowanie laureata nagrody głównej i laureata rezerwowego nagrody
głównej, odbędzie się w dniu 08.01.2021 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy
ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.
13.2 Losowanie finałowe odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie
od godz. 00:00:00 dnia 22.10.2020 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.12.2020 r.
13.3 W trakcie losowania finałowego zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody
głównej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej.
Losowanie laureatów nagrody głównej przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza
wylosowana
osoba
zostanie
laureatem
nagrody
głównej
(laureat nr 1),
− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej
(laureat nr 2).
NAGRODY
14.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Peugeot 208
o wartości 147.700,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych
00/100). Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.
Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości
16.411,11 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych 11/100). Łączna
całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 164.111,11 zł brutto (słownie: sto
sześćdziesiąt cztery tysiące sto jedenaście złotych 11/100), przy czym część pieniężna
nagrody w kwocie 16.411,11 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych
11/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w
wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do
właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
14.2 Nagrodą dodatkową I-go stopnia w loterii jest skuter elektryczny marki HOP.CITY
rocznik 2020 o wartości 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowy opis nagrody dodatkowej I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 2 do
regulaminu. Dodatkowo do nagrody dodatkowej I-go stopnia organizator przygotował
nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Łączna
całkowita jednostkowa wartość nagrody dodatkowej I-go stopnia wynosi 10.000,00 złotych
brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), przy czym część pieniężna nagrody w
kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie
należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.
Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego
oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Łączna liczba nagród dodatkowych I-go stopnia w loterii wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki.
Łączna wartość nagród dodatkowych I-go stopnia w loterii wynosi 30.000,00 zł brutto
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
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14.3 Nagrodą dodatkową II-go stopnia w loterii są klocki InPost o wartości 47,97 zł
brutto (słownie: czterdzieści siedem złotych 97/100).
Łączna liczba nagród dodatkowych II-go stopnia w loterii wynosi 3.000 (słownie: trzy tysiące)
sztuk.
Łączna wartość nagród dodatkowych II-go stopnia w loterii wynosi 143.910,00 zł brutto
(słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych 00/100).
14.4 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 3.004 (słownie: trzy tysiące cztery)
sztuki.
14.5 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 338.021,11 zł brutto (słownie: trzysta
trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia jeden złotych 00/100).
14.6 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani
na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do
otrzymania nagrody na osoby trzecie.
14.7 Nagrody niewydane w loterii, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
pozostają w dyspozycji organizatora.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
15.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów
o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
15.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 15.1 regulaminu,
należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW LOTERII
16.1 Laureaci wszystkich nagród zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni
od dnia przeprowadzenia danego losowania za pośrednictwem wysłania przez organizatora i
na jego koszt wiadomości SMS lub wiadomości e-mail oraz dodatkowo w przypadku
laureatów nagród dodatkowych I-go stopnia oraz laureata nagrody głównej telefonicznie na
numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 10.2 lit. a) regulaminu.
Organizator w treści wiadomości SMS lub w treści wiadomości e-mail oraz dodatkowo w
przypadku laureatów nagród dodatkowych I-go stopnia oraz laureata nagrody głównej
telefonicznie poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureatów kompletu
niezbędnych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 17.1, pkt. 17.7 regulaminu, które
umożliwią przekazanie nagrody.
16.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie laureata, w tym w szczególności:
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− za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych
np. za indywidualną konfigurację oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta
uczestnik, czy za niedostarczenie lub za umieszczenie w kategorii „wiadomości- śmieci” /
SPAM w skrzynce odbiorczej programu pocztowego uczestnika, przez system
teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail
od organizatora, o której mowa w pkt. 16.1 regulaminu. W razie stosowania przez
uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do
regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej
zawierającej „wiadomości – śmieci” / „spam”,
− podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie
trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym
blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony lub w
przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody dodatkowej I-go stopnia lub z
laureatem nagrody głównej niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata danej
nagrody, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez
organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator
podejmie co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego, w trzech różnych dniach, o
różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co
najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się poczty
głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału",
„abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”,
„nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za
wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku
sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i
wymaga ona powtórzenia,
− za legalność oprogramowania z którego uczestnik korzysta, szybkość i jakość łącza
internetowego z którego uczestnik korzysta (np. przerwania transmisji danych), które
mogę mieć wpływa na działanie strony internetowej loterii,
− za działanie siły wyższej.
WYDANIE NAGRODY:
WYDANIE NAGRÓD DODATKOWYCH II-GO STOPNIA:
17.1 Warunkiem wydania nagród dodatkowych II-go stopnia, o których mowa w pkt. 14.3
regulaminu, jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie do organizatora formularza dla laureatów
ww. nagród, który będzie dostępny dla laureatów na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez
organizatora wiadomości SMS lub wiadomości e-mail z informacją o wygranej, o której mowa
w pkt. 16.1 regulaminu. Każdy laureat nagrody dodatkowej II-go stopnia zobowiązany będzie
podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:
a) imię i nazwisko laureata nagrody dodatkowej II-go stopnia,
b) pełen adres zamieszkania,
c) wskazanie paczkomatu InPost (adresu paczkomatu), do którego ma zostać doręczona
nagroda dodatkowa II-go stopnia,
d) numer telefonu komórkowego laureata nagrody dodatkowej II-go stopnia, który podano w
formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,
e) adres e-mail laureata nagrody dodatkowej II-go stopnia, który podano w formularzu
zgłoszeniowym w nagrodzonym zgłoszeniu,
f) zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:
 „Zapoznałam/em się z regulaminem loterii „Dobrze się składa”, w tym z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”
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 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat, posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu
cywilnego.”
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl. w rozumieniu regulaminu loterii, a
także kurierem współpracującym z InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub z innymi
spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl. Oświadczam również, że nie
jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”
17.2 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej pod adresem:
www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród dodatkowych II-go
stopnia w terminie wskazanym w pkt. 17.3 regulaminu, niewydana nagroda dodatkowa II-go
stopnia pozostaje w dyspozycji organizatora.
17.3 Laureaci nagród dodatkowych II-go stopnia musza podać / zamieścić i wysłać
wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów ww. nagród na stronie
internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt. 17.1 regulaminu, w
terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 22.01.2021 r.
O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród dodatkowych
II-go stopnia, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia
22.01.2021 r.
17.4 Warunkiem odebrania nagrody dodatkowych II-go stopnia przez laureata jest
zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń na stronie internetowej pod
adresem: www.laureaci.smolar.pl w formularzu dla laureatów nagród (zgodnie z
postanowieniami regulaminu).
17.5 Nagrody dodatkowe II-go stopnia, o których mowa w pkt. 14.3 regulaminu, zostaną
dostarczone do paczkomatów InPost, które zostały wskazane przez laureatów (zgodnie z
pkt. 17.1 regulaminu), nie później niż do dnia 10.03.2021 r. Laureaci zostaną powiadomieni
przez InPost o dostarczeniu przesyłki do paczkomatu i możliwości jej odbioru (tj. laureaci
otrzymają wiadomość sms albo e-mail, albo w aplikacji InPost, zawierającą: informację że
paczka czeka na odbiór w paczkomacie oraz kod odbioru). Każdy laureat nagrody
dodatkowej II-go stopnia może odebrać przesyłkę z nagrodą z paczkomatu InPost w terminie
zgodnym z obowiązującymi zasadami odbioru przesyłek z paczkomatów InPost, z tym
zastrzeżeniem, że maksymalny termin odbioru (dla przesyłek dostarczonych do paczkomatu
dnia 10.03.2021) to 12.03.2021 r.
17.6 Nagrody dodatkowe II-go stopnia nieodebrane z winy laureatów do dnia 12.03.2021 r.
pozostają w dyspozycji organizatora.
WYDANIE NAGRÓD DODATKOWYCH I-GO STOPNIA I NAGRODY GŁÓWNEJ:
17.7 Warunkiem wydania nagród dodatkowych I-go stopnia oraz nagrody głównej, o których
mowa odpowiednio w pkt. 14.1 i w pkt. 14.2 regulaminu, jest przesłanie przez laureata ww.
nagrody, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 16.1 regulaminu, w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS
lub wiadomości e-mail, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-
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Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureatów
nagród dodatkowych I-go stopnia lub laureata nagrody głównej, tj.:
a) imię i nazwisko,
b) pełen adres zamieszkania,
c) numer telefonu komórkowego laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym w
nagrodzonym zgłoszeniu,
d) adres e-mail laureata, który podano w formularzu zgłoszeniowym w nagrodzonym
zgłoszeniu,
e) seria i numer dokumentu tożsamości,
f) nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku posiadania
nr PESEL,
g) własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:


„Zapoznałem/am się z regulaminem loterii „Dobrze się składa”, w tym z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”



„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu
cywilnego.”



„Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz innych spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl. w rozumieniu regulaminu loterii, a
także kurierem współpracującym z InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub z innymi
spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl. Oświadczam również, że
nie jestem członkiem ich rodzin (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka,
zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba,
pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”



„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki
Peugeot 208 zgodnie z regulaminem loterii „Dobrze się składa” oraz że pokryję wszelkie
koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego
ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją
pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”. – dotyczy tylko laureata nagrody
głównej



„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę dodatkową I-go stopnia w postaci skutera
HOP.CITY, zgodnie z regulaminem loterii „Dobrze się składa” oraz że pokryję wszelkie
koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego
ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją
pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”. – dotyczy tylko laureatów nagród
dodatkowych I-go stopnia

Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureatów nagród dodatkowych Igo stopnia oraz laureata nagrody głównej znajduje się na stronie internetowej organizatora:
www.smolar.pl/loteria-InPost-2020 skąd ww. laureat może pobrać gotowy formularz.
Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym
przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane
dane i oświadczenia.
17.8 W przypadku niedoręczenia organizatorowi wskazanych w pkt. 17.7 regulaminu
wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia lub
laureata nagrody głównej, w terminie wskazanym w pkt. 17.9 regulaminu, uprawnienie do
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa

12

danej nagrody dodatkowej I-go stopnia lub do nagrody głównej przechodzi na laureata z listy
rezerwowej przypisanej do danej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej
nagrody dodatkowej I-go stopnia lub laureata nagrody głównej będzie odbywać się na takich
samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia lub laureata
nagrody głównej. Jeżeli dany laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków
opisanych powyżej, w terminie wskazanym w pkt. 17.10 regulaminu, niewydana nagroda
dodatkowa I-go stopnia lub nagroda główna pozostaje w dyspozycji organizatora.
17.9 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród dodatkowych Igo stopnia lub laureata nagrody głównej, laureaci mogą zgłaszać do organizatora
w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 22.01.2021 r.
O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami
przez laureatów nagród dodatkowych I-go stopnia lub laureata nagrody głównej, decyduje
data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 29.01.2021 r.
17.10 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród
dodatkowych I-go stopnia lub od laureata rezerwowego nagrody głównej, laureaci rezerwowy
mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu,
najpóźniej do dnia 12.02.2021 r. O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z
wymaganymi danymi i oświadczeniami przez laureatów rezerwowych nagród dodatkowych Igo stopnia lub laureata nagrody głównej, decyduje data jej otrzymania przez organizatora,
nie późniejsza niż do dnia 19.02.2021 r.
17.11 Warunkiem odebrania nagród dodatkowych I-go stopnia oraz nagrody głównej przez
laureatów ww. nagród jest:
− przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń (poprzez doręczenie ich na
adres organizatora, zgodnie z postanowieniami regulaminu),
− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość
i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata oraz
wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w momencie odebrania nagrody),
− zarejestrowanie przez laureata nagrody głównej pojazdu stanowiącego nagrodę główną
(wskazaną w pkt. 14.1 regulaminu) oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC –
dotyczy tylko laureata nagrody głównej w loterii,
− zarejestrowanie przez laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia pojazdu stanowiącego
nagrodę dodatkową I-go stopnia (wskazaną w pkt. 14.2 regulaminu) oraz opłacenie
obowiązkowego ubezpieczenia OC – dotyczy tylko laureata nagrody dodatkowej I-go
stopnia w loterii.
17.12 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdów stanowiących nagrody
dodatkowe I-go stopnia oraz nagrodę główną w loterii (wskazanych w pkt. 14.1 oraz w pkt.
14.2 regulaminu), obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów stanowiących nagrody w
loterii oraz kosztów dojazdów laureatów do miejsca odbioru pojazdów stanowiących nagrody
w loterii. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii każdego laureata nagrody
dodatkowej I-go stopnia oraz laureata nagrody głównej.
17.13 Nagrody dodatkowe I-go stopnia oraz nagroda główna, o których mowa odpowiednio
w pkt. 14.1 i pkt. 14.2 regulaminu, zostaną wydane w miejscu wskazanym przez organizatora
oraz w terminie indywidualnie uzgodnionym z danym laureatem, najpóźniej niż do dnia
12.03.2021 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata nagrody głównej, tj.
samochodu osobowego marki Peugeot 208 oraz po wcześniejszym zarejestrowaniu przez
laureata nagrody dodatkowej I-go stopnia nagrody dodatkowej I-go stopnia, tj. skutera
HOP.CITY oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków
należnych związanych z rejestracją pojazdu.
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17.14 Nagrody dodatkowe I-go stopnia oraz nagroda główna nieodebrana z winy laureatów
tych nagród do dnia 12.03.2021 r. pozostaje w dyspozycji organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
18.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać do dnia
26.03.2021 r. wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej
lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia
26.03.2021 r.
18.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r.,
Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry
hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść
żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji.
18.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 18.1 regulaminu i zawierające wszystkie
wymagane dane zgodnie z pkt. 18.2 regulaminu.
18.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne
zakończą się najpóźniej w dniu 09.04.2021 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie
przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie
pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji
drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez
organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez
organizatora.
18.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika
do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
19.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
19.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE
20.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
21.1 Odrębnymi administratorami danych osobowych w niniejszej loterii są:
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a) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź - w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z
urządzeniem loterii,
b) InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30 – 552 Kraków, NIP:
6793108059, KRS 0000543759 – w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w
związku z wyrażeniem dobrowolnej zgody marketingowej, o której mowa w pkt. 10.2 lit. b)
regulaminu.
21.2 Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź NIP 726 221 44 73, jako administrator danych osobowych pozyskanych dla celów
związanych z urządzeniem loterii, informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika, w tym laureata loterii, pozyskane przez powyższego
administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją
przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego
uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na
organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do
wzięcia udziału w loterii,
d) uczestnikowi przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres
organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska
15, 93-569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora
innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii
wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym
podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe
uczestników, podmiotom uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału w
loterii lub praw do nagrody lub uczestniczącym w wydawaniu/realizacji nagrody,
operatorom pocztowym / firmom kurierskim/ przewoźnikom, w tym InPost sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30–552 Kraków, a także podmiotom
obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości
wymaganej przepisami prawa,
h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
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21.3 Organizator informuje, że administratorami danych osobowych pozyskanych dla celów
marketingowych są InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552
Kraków, NIP: 6793108059, KRS 0000543759:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych
osobowych, tj. adres e-mail i/lub numer telefonu są przetwarzane w celach
marketingowych, w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania informacji
handlowych drogą elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną zgodą,
b) powyższy administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119
oraz przepisów powszechnie obowiązujących, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora polegającego na prowadzeniu działań marketingowych w związku
z udzieloną przez uczestnika zgodą na kierowanie do niego informacji handlowych drogą
elektroniczną,
c) powyższy administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.
d) podanie danych osobowych dla celów marketingowych przez uczestnika jest dobrowolne,
e) uczestnikowi przysługuje:
- prawo dostępu do podanych danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych
danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
- prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres:
InPost Sp. z o.o.
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków lub na adres e-mail:
dane_osobowe@grupainteger.pl,
f) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są
przetwarzane z naruszeniem przepisów,
g) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora następującym
podmiotom:
- podmiotom przetwarzającym dane w imieniu oraz InPost sp. z o.o., tj. podmiotom, które
przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umów z InPost sp. z o.o. i
wyłącznie zgodnie z poleceniami InPost sp. z o.o.,
h) dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na
kierowanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, co może nastąpić w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano w związku z wyrażeniem zgody przed jej cofnięciem oraz bez wpływu na udział
w loterii.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych administrator
danych to jest InPost sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe w celach
marketingowych, w tym poprzez profilowanie oraz w celu kierowania do osoby, która
wyraziła zgodę informacji handlowych drogą elektroniczną w zakresie objętym wyrażoną
zgodą.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22.1 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2019
poz. 847 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty
odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
22.2 Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U. z 2019 poz. 1145 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 847 ze zm.).
22.3 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90
93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie
z taryfą operatora).

ORGANIZATOR
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Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej „Dobrze się składa”
Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii promocyjnej „Dobrze się składa”
Nagrodą główną w loterii „Dobrze się składa” jest samochód osobowy marki Peugeot
208 o wartości 147.700,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych
00/100)
Marka: Peugeot 208
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Model:
Silnik:

E-208' GT
EV 136 KM

Lakier:

ŻÓŁTY (ŻÓŁTY FARO)

Tapicerka:

Alcantara Greval Mistral

Rok produkcji:

2020

2 gniazda USB w tylnej części kabiny
4 uchwyty na podsufitce (2 z przodu, 2 z tyłu)
6 głośników (2 tweetery + 2 woofery z przodu + 2 głośniki z tyłu)
6x poduszki powietrzne (czołowe, boczne i kurtynowe)
ABS + EBFD + EBA + ESP + ASR + TSM
Aluminiowe listwy progowe, pedały i podnóżek
Automatyczne ryglowanie drzwi przy ruszaniu
Centralny zamek
Chromowane przełączniki typu 'Toggle Switch' do obsługi podstawowych funkcji ekranu
dotykowego
Czarne listwy wokół szyb bocznych
Deska rozdzielcza pokryta miękkim tworzywem z przeszyciami i panele drzwiowe wykończone w
stylu Carbon
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego z regulacją kierownicy w dwóch płaszczyznach
Elektrycznie sterowane szyby przednie
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Elektryczny hamulec postojowy
Felgi aluminiowe 17" SHAW
Fotel kierowcy regulowany manualnie na wysokość
Fotel pasażera regulowany manualnie na wysokość
Gniazdo do ładowania akumulatora trakcyjnego Typ 2 / CCS Combo 2
Kabel do ładowania akumulatora trakcyjnego Typ 2
Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą licową z chromowanym wykończeniem i emblematem
GT Line
Kieszenie w oparciach przednich foteli
Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
Lusterka boczne podgrzewane, składane i sterowane elektrycznie z podświetleniem podłoża
Lusterka zewnętrzne w kolorze Czarny Perla Nera
Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless
Ładowarka pokładowa jednofazowa 7,4 kW
Mirror Screen - kompatybilny z Apple CarplayTM / Android Auto*
Multimedialny kolorowy ekran dotykowy 7", Bluetooth, 2 gniazda USB 1x typu A, 1x typu C)
Nawigacja satelitarna Peugeot Connect NAV + Tuner cyfrowy DAB (Digital Audio Broadcasting)
Oświetlenie wnętrza LED: 3 lampki do czytania z przodu + 2 lampki do czytania z tyłu,
podświetlenie osłon przeciwsłonecznych, podłokietnika i bagażnika
Pakiet Drive Assist: System utrzymywania środka pasa ruchu (LPA), Adaptacyjny tempomat z
funkcją Stop&Go (ACC Stop&Go)
Pakiet EuroNCAP 4****: System Driver Attention Alert (DAA3); System Active Safety Brake (VAEBS2); System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert (FCW); System monitorowania
ograniczeń prędkości (SLI/ISA); System aktywnego utrzymywania na pasie ruchu (LKA)
Pakiet Safety Plus: - System Active Safety Brake (AEBS3)
Pakiet VisioPark 1: kamera cofania, czujniki z przodu i z tyłu
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe, z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe na tylnych siedzeniach
Peugeot i-Cockpit® 3D: panel 10" wirtualnych zegarów 3D, multimedialny ekran dotykowy 10" HD;
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kompaktowa wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą
Podgrzewane przednie fotele
Podświetlenie Ambiente deski rozdzielczej w 8 kolorach
Pojedyncza końcówka wydechu po prawej stronie nadwozia
Pośrednie czujniki ciśnienia w oponach
Przednia szyba barwiona, akustyczna
Przednie i tylne dywaniki w kolorze Mistral z przeszyciami w kolorze Vert Adamite
Przednie i tylne zagłówki z możliwością regulacji
Reflektory przednie PEUGEOT FULL LED TECHNOLOGY z kierunkowskazami LED + czujnik
zmierzchu i czujnik deszczu
System aktywnego monitorowania martwego pola (ABSD)
System automatycznej zmiany świateł mijania/drogowe (SmartBeam)
System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML Proximity
System Peugeot Connect SOS & Assistance
System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych (ETSR)
Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
Światła tylne LED
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Tylna kanapa składana w stosunku 1/3 – 2/3
Wlot powietrza do chłodnicy w kolorze nadwozia z motywem szachownicy
Wysoka konsola centralna z podłokietnikiem, elektronicznym hamulcem ręcznym (FSE), dwoma
gniazdami USB i selektorem trybu jazdy
Zestaw naprawczy koła

DANE TECHNICZNE: SILNIK EV 136 KM
Pojemność skokowa (cm )
3

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min
Maks. moment obrotowy Nm przy
obr./min

--100 (136) / 0

Emisja CO2 w cyklu
mieszanym WLTP (g/km)
Spalanie w cyklu mieszanym
WLTP (l/100km)

0,00
0,00

260 / 0

Norma emisji spalin
Paliwo

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

Maksymalna prędkość km/h

150

Homologacja

Osobowa

INFORMACJE DODATKOWE
GWARANCJA PRODUCENTA
Dwuletnia gwarancja bez limitu przejechanych kilometrów na wszystkie nowe samochody Peugeot
połączona z całodobowym systemem ASSISTANCE PEUGEOT.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu loterii promocyjnej „Dobrze się składa”
Szczegółowy opis nagrody dodatkowej I-go stopnia w loterii promocyjnej „Dobrze się
składa”
Nagrodą dodatkową I-go stopnia w loterii „Dobrze się składa” jest skuter elektryczny
marki HOP.CITY o wartości 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100)

SPECYFIKACJA
Marka: HOP.CITY
Model: S-Line
Rocznik: 2020
Wymiary: (LxWxH): 1745 x 685 x 1090 mm
2 baterie (2x26Ah) z zasięgiem of 80-90 km (50-55 mil)
Vmax (45kph/28mph)
Waga: 70 kg / 154lbs
Maksymalna waga kierowcy: 160kg / 353lbs
Waga baterii: 6,5 kg / 143 lbs
Opony: 12”
Tryby: Parking/Eco/Sport
Pełne światła i wskaźniki LED
Typ: L1e-B (motorower dwukołowy)
Certyfikat EEC dla UE i Wielkiej Brytanii
Ładowarki do zwykłego gniazdka ściennego (230V)
Maksymalna ilość osób na pojeździe: 2
Czas ładowania (normalny/szybki): 8h/2,5
Forma ładowania: wymienna bateria lub przez zewnętrzne gniazdo ładowania skutera
Elementy wyposażenia skutera:
Certyfikowany kask r. L
Bateria z ładowarką
Kufer na kask
Kluczyk do uruchamiania skutera
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