
Regulamin loterii fantowej

1. Nazwa loterii fantowej.

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „LOTERIA Z  SERDUSZKIEM”
- edycja VII.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową.

Organizatorem  loterii,  zwanym  dalej  „Organizatorem”,  jest  Samorządowa  Szkoła  Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu z siedzibą przy ulicy Szkolnej 4 , 28-330 Wodzisław.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie.

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego Skarbowego w Kielcach.

4. Podstawa prawna.

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 471 z późn. zm.).

5. Zasięg loterii fantowej.

Loteria  organizowana  jest  na  terenie  Samorządowej  Szkoły  Podstawowej  im.  Wojska  Polskiego
w Wodzisławiu, przy ulicy Szkolnej 4.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej.

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na rzecz  Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy , ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa.

7. Czas trwania loterii fantowej.

Loteria rozpocznie się w dniu 12.01.2020 r. i zakończy się w dniu 12.01.2020 r.

8.  Informacja  dotycząca  liczby  losów  loteryjnych  przeznaczonych  do  sprzedaży  w  ramach
loterii.

8.1 Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
8.2 Organizator  przewiduje sprzedaż 500 sztuk losów loteryjnych.  Cena jednego losu loteryjnego

wynosi 5 złotych brutto. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są kolejnymi numerami od 001
do 500.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych. 

9.1 Sprzedaż losów loteryjnych  odbywać  się  będzie  w dniach  od  12.01.2020 r.  do  12.01.2020 r.
w godzinach  od  1600 do  1900 w  budynku  Samorządowej  Szkoły  Podstawowej  im.  Wojska
Polskiego w Wodzisławiu przy ulicy Szkolnej 4.

10.Uczestnicy loterii fantowej.

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia,
jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2. W loterii  nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku
z organizacją lub obsługą loterii.

10.3. Przystąpienie  uczestnika  do  loterii  poprzez  nabycie  losu  loteryjnego  jest  równoznaczne
z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się
uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej.

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest  zakup losu loteryjnego za kwotę 5 zł brutto za sztukę
w miejscu, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu.
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11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów loteryjnych.
11. 3 W loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie,

przeznaczonej do losowania.

12.Nagrody loterii fantowej.

12.1. Nagrodą główną jest:

1) Sesja fotograficzna (do 3 godzin z fotografem) w PRACOWNI FOTOGRAFII Eweliny Hatys,
Klemencice 30 a, 28-330 Wodzisław, o wartości 600,00 zł brutto

(Cyfrowa  wersja  sesji  zdjęciowej  nagrana  na  płytę  CD+wydruki  1  wybrane  zdjęcie  w  antyramie
o wymiarach 30cm. x 30cm.)

12.2. Nagrodami dodatkowymi są :

L.p. Nazwa Ilość szt. Cena jednostkowa wartość
1. 1) Sesja fotograficzna (do 2 godzin z 

fotografem)  w profesjonalnym studiu 
filmowym Cannonade Łukasz Bełdowski, 
Potok Wielki 79h, 28-300 Jędrzejów, o 
wartości 500,00 zł brutto
(Cyfrowa wersja sesji zdjęciowej nagrana na 
płytę CD+wydruki 5 szt. zdjęć o wymiarach 
15cm. x21cm.)

1 500,00 500,00

2. Urządzenie wielofunkcyjne CANON Pixma 

MG3650S (drukarka, kopiarka, skaner)

1 199,00 199,00

3. ORAVA przenośny głośnik Crater 5 1 139,00 139,00

Ogółem 0,00

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 1438 złotych brutto.
12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów

wynosi 57,5%
12.5. Fundatorem nagród jest Organizator i Darczyńcy.
12.6. Oferowane przez Organizatora i  Darczyńców nagrody stanowią rzeczy fabrycznie nowe oraz

dokumenty będące podstawą zniżek na usługi.
12.7. Dla uczestników loterii przy zakupie losu „Loteria z serduszkiem” przeznaczone zostały drobne

upominki w formie gratisów tj: gadżety reklamowe firm, kalendarze, długopisy, gry, zabawki,
artykuły biurowe, itp. przekazane na ten cel w formie darowizny przez Darczyńców.

13. Miejsce i termin losowania nagród

13.1.  Losowanie  nagród  odbędzie  się  w  dniu  12.01.2020 r.  podczas  Imprezy  28  Finału  WOŚP
organizowanej  w  Samorządowej  Szkole  Podstawowej  im. Wojska  Polskiego  w  Wodzisławiu
i rozpocznie się o godz. 1900. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich zakupionych losów,
których części  podlegające losowaniu będą znajdować się w zbiorczym pojemniku i zostaną
uprzednio wymieszane.

13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład
Komisji  Loterii  „LOTERIA  Z  SERDUSZKIEM”  powołanej   przez  Organizatora,  której
przewodniczyć będzie  osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia  19 listopada
2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych, o których mowa w punkcie
12.2 w kolejności odwrotnej do kolejności, w której zostały wymienione w punkcie 12.2., a na
końcu odbędzie  się  losowanie  nagrody głównej,  o której  mowa w punkcie  12.1  niniejszego
regulaminu.
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13.4. Numer(y)  zwycięskiego(ch)  losu(ów) ogłaszany(e) będzie(ą) publicznie, co najmniej dwukrotnie,
podczas losowania nagród, niezwłocznie po losowaniu odnoszącym się do każdego rodzaju
nagród i stwierdzeniu przez Komisje ważności losu. Posiadacz takiego losu winien zgłosić się
po odbiór nagrody do stoiska organizatora do godz.  2000 lub też w dniach 13-14.01.2020 r.
w sekretariacie  Samorządowej  Szkoły  Podstawowej  im. Wojska  Polskiego  w  Wodzisławiu
w godz. 800-1300.

13.5.  W przypadku,  gdy zwycięzca nie  zgłosi  się,  w czasie  określonym w punkcie  13.4,  nagroda
pozostanie własnością Organizatora do wykorzystania na jego cele statutowe.

13.6. Numery zwycięskich losów ogłoszone będą także na drzwiach wejściowych i w sekretariacie
Samorządowej  Szkoły  Podstawowej  im. Wojska  Polskiego  w  Wodzisławiu  dniach  13-
14.01.2020  r. w godz. 800-1300. 

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród.

14.1.  Wydanie nagrody głównej  i  wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nie  może nastąpić
później niż do dnia 14.01.2020 r. w miejscach wskazanych w punkcie 13.4.

14.2 W sytuacjach nadzwyczajnych wg oceny Komisji uniemożliwiających odbiór nagrody w miejscach
wskazanych w punkcie 13.4 i w terminie wskazanym w punkcie 14.1 istnieje możliwość odbioru
nagród  w  innym  terminie  i  miejscu  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  telefonicznym
z Organizatorem  i uzasadnieniu  niemożności  skorzystania  z  terminów  i  miejsc  odbioru,
o których mowa w punkcie 13.4.

14.3 Podstawa odbioru nagrody jest okazanie części losu identyfikującej zwycięzcę odpowiadającej
części losu podlegającej losowaniu tj. posiadającej taki sam numer i oznaczenie identyfikacyjne
na odwrocie (pieczęć) pochodzące od Organizatora. Ważność losu weryfikuje Komisja. Komisja
stwierdza  nieważność  losu  w  przypadku  niezgodności  części  losu  identyfikująca  zwycięzcę
z częścią  podlegającej  losowaniu  oraz  w  przypadku  podejrzenia  sfałszowania  losu.  Losy
uznane za nieważne podlegają zatrzymaniu przez Komisję.

14.4.  W razie  stwierdzenia  nieważności  części  losu  podlegającej  losowaniu  przed  zakończeniem
losowania  Komisja  ponawia  losowanie  danej  nagrody,  niezwłocznie  po  stwierdzeniu
nieważności  losu.  W razie  stwierdzenia  nieważności  części  losu podlegającej  losowaniu  po
zakończeniu  losowania  Komisja  przeprowadza  dodatkowe  losowanie  danej  nagrody  bez
zbędnej  zwłoki,  a  jego  wyniki  ogłasza  w  formie  komunikatu  na  stronie  internetowej
Organizatora, na drzwiach wejściowych szkoły oraz do wglądu w sekretariacie Samorządowej
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wodzisławiu.

14.5 W razie stwierdzenia nieważności części losu identyfikująca zwycięzcę losowania nie ponawia
się lecz oczekuje na odbiór nagrody przez uczestnika loterii z ważnym losem.

14.6. W przypadku nieodebrania nagrody w trybie określonym w punktach 14.1-14.3. i 14.5 zwycięzca
loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora do wykorzystania na
cele statutowe.

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej.

15.1.W  celu  zapewnienia  prawidłowości  urządzania  loterii  Organizator  powoła  Komisję  Loterii
„LOTERIA  Z   SERDUSZKIEM”,  której  zasady  funkcjonowania  określać  będzie  regulamin
działania tej  Komisji.  W skład Komisji  wchodzić  będzie  m.in.  osoba posiadająca znajomość
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych

15.2.Komisja Loterii „LOTERIA Z  SERDUSZKIEM.” sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie
z podaniem wyników losowania loterii.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego.

16.1 Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz w ciągu 7 po jej zakończeniu
nie  później  niż  do  7  dni  od  daty  upływu  terminu  wydania  nagród  t.j.  do  21.01.2020  r.
o godz.2400.

3



16.2 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej
16.3 Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub

datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.
16.4  Reklamacje  rozpatruje  Komisja  loterii  w  terminie  do  7  dni  od  daty  złożenia  wniosku.

Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia.

16.5 Decyzja Komisji loterii dotycząca reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
15.6.  Po  wyczerpaniu  postępowania  reklamacyjnego uczestnikowi  przysługuje  prawo dochodzenia

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Przedawnienie roszczeń.

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18. Postanowienia końcowe.

18.1. Regulamin  loterii  „LOTERIA  Z  SERDUSZKIEM”  dostępny  jest  w  siedzibie  Organizatora
i w miejscach sprzedaży losów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

18.2. Organizator  obowiązany  jest  do  poinformowania  Naczelnika  Urzędu  Celnego  Skarbowego
w Kielcach, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia
dokonania zmiany.

18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika
nagród.  Odpowiedzialnym  z  tego  tytułu  jest  podmiot  udzielający  gwarancji  tj.  producent,
dystrybutor, sprzedawca.

18.4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach  hazardowych  (tekst  jednolity
Dz.U. 2016 poz. 471 z późn. zm.).
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