REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
"BACA POD KAPSLEM WRACA"
§1
Nazwa Loterii
1. Niniejsza loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", urządzana jest pod
nazwą: "BACA POD KAPSLEM WRACA".
§2
Nazwa podmiotu urządzającego Loterię
1. Podmiotem urządzającym Loterię jest Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul.
Podchorążych 43, posiadająca NIP: 727-283-20-66-, REGON: 380723126, zwana dalej "Organizatorem".
2. Fundatorem i Wydającym Nagrody jest spółka JAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Żelazkowie (62-817
Żelazków), Kokanin 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000247477, NIP: 9680877817, REGON: 300178591, zwana dalej "Fundatorem Nagród".
§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie
1. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Łodzi oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
165 ze zm.) i postanowień niniejszego regulaminu, zwanego dalej "Regulaminem".
§4
Obszar, na którym urządzana jest Loteria
1. Loteria ma charakter ogólnopolski i urządzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Czas trwania Loterii
1. Loteria trwa od dnia 01.05.2019 r. do dnia 14.02.2020 r. włącznie (ostateczny termin rozpatrzenia
reklamacji).
§6
Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej towarów objętych Loterią
1. Towar objęty niniejszą Loterią jest sprzedawany jako uprawniający do udziału w Loterii w okresie od dnia
01.05.2019 r. do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r. Do udziału w Loterii
uprawnia zakup piwa Baca Mocny (butelka o pojemności 0,5 l); z oferty Spółki JAKO Sp. z o.o.
w opakowaniach jednostkowych, oznaczonych odpowiednio i sprzedawanych jako towar objęty Loterią,
w punktach sprzedaży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Towarem”.
2. Towar znajdujący się w punktach sprzedaży po dniu 31.12.2019 r., pomimo posiadania prawidłowych
oznaczeń promocyjnych, nie stanowi już produktu objętego niniejszą Loterią.
§7
Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii
1. W Loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne mające ukończone 18 lat w dniu przystąpienia do
Loterii (dalej: "Uczestnicy"), które nabędą Towar lub Towary objęte Loterią w okresie wymienionym
w §6 ust. 1.
2. Loteria nie jest kierowana do małoletnich. Loteria nie jest prowadzona ani informacje o Loterii nie są
rozpowszechniane:
1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 20:00;
2) na kasetach wideo i innych nośnikach;
3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
4) na okładkach dzienników i czasopism;
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5) na słupach i tablicach reklamowych lub innych stałych i ruchomych powierzchniach
wykorzystywanych do reklamy chyba, że 20% powierzchni reklamy zajmują widoczne i czytelne
napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;
6) przy udziale małoletnich.
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§8
Zasady urządzania Loterii i sposób urządzania Loterii
Kapsle od butelek niektórych Towarów, o których mowa w §6 ust. 1. Regulaminu, po wewnętrznej stronie,
są przez Organizatora oznaczone napisem „WYGRAŁEŚ PIWO!” w sposób uniemożliwiający (bez
naruszenia opakowania Towaru lub przed otwarciem opakowania Towaru) sprawdzenie, czy napis
oznaczający wygraną znajduje się pod kapslem.
Uczestnik, który nabył Towar oznaczony wygranym napisem „WYGRAŁEŚ PIWO” i tym samym
wylosował Nagrodę, winien zachować zwycięski kapsel od butelki oraz w czasie trwania sprzedaży
promocyjnej, tj. od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. (z zastrzeżeniem §10 ust. 3 niniejszego
Regulaminu) zgłosić wygraną w Loterii w punkcie sprzedaży, który prowadzi sprzedaż Towaru objętego
niniejszą Loterią. Po weryfikacji wieku potwierdzającego prawo do udziału w Loterii (§7 ust. 1 Regulaminu)
oraz oryginalności kapsla, za zwrotem tego kapsla, Laureat otrzymuje nagrodę, o której mowa w §9 ust. 1.
Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Każdy zwycięski kapsel piwa Baca Mocny 0,5l z napisem na wewnętrznej stronie „WYGRAŁEŚ PIWO!”
upoważnia jego posiadaczy do odbioru Nagrody w Loterii w postaci piwa Baca Mocny 0,5l, przy czym
Nagrodę stanowi wyłącznie piwo. Butelki (opakowanie Towaru stanowiącego Nagrodę) podlegają tym
samym zasadom obrotu towarowego, co pozostałe. Butelki, które stanowią wygraną w Loterii objęte są
kaucją zwrotną.
Każdy zwycięski kapsel uprawnia do odbioru jednej Nagrody.
Ten sam Uczestnik Loterii może nabyć dowolną liczbę Towaru i tym samym wygrać dowolną liczbę Nagród.
Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

§9
Nagrody i wartość puli nagród
1. Nagrodami w Loterii są piwa Baca Mocny w butelce o pojemności 0,5 l o wartości jednostkowej 0,98 zł
(słownie: zero złoty dziewięćdziesiąt osiem groszy) brutto. Liczba nagród w loterii wynosi 200 000 (słownie:
dwieście tysięcy) sztuk.
2. Łączna wartość puli Nagród w Loterii wynosi 196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
złotych zero groszy) brutto.
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§10
Miejsce i termin wydawania Nagród
Proces przyznawania Nagród odbywa się każdego dnia podczas trwania sprzedaży promocyjnej związanej
z Loterią, tj. od dn. 01.05.2019 r. do dn. 31.12.2019 r. włącznie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
Zakupienie i zgłoszenie wygranej w terminie zgodnym z ust. 1 powyżej, poprzez okazanie i przekazanie
w punkcie sprzedaży oryginalnego kapsla od butelki oznaczonego informacją o wygranej, oznacza wygranie
przez Uczestnika 1 (słownie: jednej) Nagrody w Loterii.
Każdy zwycięski kapsel uprawnia do odbioru jednej Nagrody wyłącznie w czasie trwania sprzedaży
promocyjnej. Wyjątek stanowią Laureaci Nagród, którzy zakupu dokonali w ostatnim dniu trwania
sprzedaży promocyjnej, tj. dn. 31.12.2019 r. Jeśli Uczestnik posiada paragon zakupu Towaru z dn.
31.12.2019 r. oraz kapsel oznaczający wygraną w niniejszej Loterii, może podjąć Nagrodę w terminie do
dnia 02.01.2020 r. Okazanie zwycięskiego kapsla/kapsli po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
pomimo posiadania dowodu zakupu z ostatniego dnia sprzedaży promocyjnej, nie uprawnia Uczestnika do
odbioru Nagrody w Loterii.
Nagrody w Loterii są wydawane Laureatom wyłącznie w punktach sprzedaży, które prowadzą sprzedaż
Towarów objętych sprzedażą promocyjną i dobrowolnie przystąpią do udziału w niniejszej Loterii, za
okazaniem i zwrotem zwycięskiego kapsla, po zweryfikowaniu wieku uprawniającego do odbioru Nagrody,
zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu.
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5. W sytuacji, gdy pomimo posiadania zwycięskiego kapsla, punkt sprzedaży, w którym Laureat dokonał
zakupu Towaru, odmówi wydania Nagrody, Uczestnik winien jest taki fakt zgłosić Organizatorowi Loterii
niezwłocznie w czasie trwania sprzedaży promocyjnej, nie później niż do dnia 03.01.2020 r. w wybrany
przez siebie sposób wskazany poniżej:
1) wysyłając wiadomość e-mail na adres: promocje@gratifica.pl;
2) dzwoniąc pod nr tel. + 48 690 960 924 w dni robocze między godz. 08:00-16:00 (na koszt własny).
6. Organizator przyjmie od Uczestnika zgłoszenie dotyczące braku wydania Nagrody. Za ważne zgłoszenie
uznaje się wskazanie przez Uczestnika adresu sklepu, w którym dokonał zakupu Towaru, a który odmówił
wydania Nagrody, imienia i nazwiska Uczestnika, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu do kontaktu.
W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia od Uczestnika w sposób określony
powyżej, Przedstawiciel Handlowy Fundatora Nagród, ustalając uprzednio dokładny termin i miejsce,
osobiście zweryfikuje wiek Laureata na podstawie przedstawionego dokumentu tożsamości (zgodnie z §7
ust. 1 Regulaminu), po pozytywnej weryfikacji wręczy Laureatowi Nagrodę i odbierze od niego zwycięski
kapsel.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika.
8. Nieodebranie Nagrody w terminie oznacza utratę prawa do Nagrody, która pozostaje w dyspozycji
Organizatora.
9. Ostateczny termin wydawania Nagród w Loterii to dzień 17.01.2020 r.
§11
Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii
1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja Nadzoru,
działająca zgodnie z wydanym przez Organizatora Regulaminem działania wewnętrznej Komisji Nadzoru.
W składzie Komisji znajduje się osoba nadzorująca Loterię, przeszkolona w przedmiocie przepisów ustawy
o grach hazardowych oraz w przedmiocie znajomości niniejszego Regulaminu.
§12
Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą Loterią.
2. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Loterii oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej
Nagrody, tj. do dnia 31.01.2020 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu
reklamacji do Organizatora).
3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera, doręczać osobiście na adres biura
Organizatora (Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, w g. 8:00 – 16:00) lub na adres
e-mail: reklamacje@gratifica.pl z dopiskiem: „REKLAMACJA – BACA POD KAPSLEM WRACA”.
4. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz.20) reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej;
2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
3) rodzaj gry oraz treść żądania;
4) w przypadku reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty email – adres email do komunikacji.
5. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 powyżej, nie są uwzględniane.
6. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję następuje w terminie 14 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika
o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 14.02.2020 r.
7. O decyzji Komisji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić
swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
9. Komisja rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących
przepisów prawa.
10. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do
dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
11. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne.
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12. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.
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§13
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest Organizator, tj.
Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739770, NIP: 7272832066,
REGON: 380723126.
Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.).
Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych
Osobowych swoich danych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności
ustalenie prawa uczestnika do nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzaniem
niniejszej Loterii.
Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia
uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii.
Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje:
a. prawo dostępu do podanych danych osobowych;
b. prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych
osobowych;
c. prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d. prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie
bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;
f. 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.
Organizator Loterii informuje, iż dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora
innym podmiotom w celu realizacji obowiązków Organizatora Loterii, wynikających z niniejszego
regulaminu oraz przepisów prawa, tj. JAKO Sp. z o.o., operatorom pocztowym/przewoźnikom, podmiotom
obsługującym organizatora prawnie i księgowo, dostawcom usług IT.
Administratorem Danych Osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator Loterii.
Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych
i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 20). Przetwarzanie trwa 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
Administratorem Danych Osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej
wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. 2018, poz. 165 ze zm.) jest Organizator.
Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych z dnia 19
listopada 2009 r. (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.).
Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku
wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz.
165 ze zm.) jest Organizator.
Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 7-9 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów
prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj.
obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania
dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc
od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
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§14
Postanowienia końcowe
Regulamin Loterii udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym w terminie od dnia
01.054.2019 r. do dnia 310.121.2019 r. włącznie w biurze Organizatora Loterii w dni robocze od godziny
8:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.gratifica.pl/jako.
Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przystąpienie do Loterii
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim określone.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.).
Wszelkie zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie po uprzednim ich zatwierdzeniu przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165 ze zm.)
Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości Nagród określonej
w Regulaminie Loterii.
Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2018 poz. 165 ze zm.), wysokość
wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej Uczestnika, której jest obowiązany
przestrzegać podmiot urządzający tę grę.

ORGANIZATOR
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