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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
JESIENNA LOTERIA GALERII MORENA 

 

Postanowienia ogólne 

1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „JESIENNA LOTERIA GALERII 

MORENA” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie loterii zwanym dalej 

„regulaminem”. 

2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest agencja Lilla House Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000423090, NIP: 725 20 60 525, REGON: 101419360, 

kapitał zakładowy: 15 000,00 zł. 

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.) oraz 

zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.  

4. Zasięg loterii – loteria odbędzie się na terenie Galerii Morena ul. Schuberta 102A, 80-172 

Gdańsk, zw. dalej Centrum Handlowym, z wyłączeniem stacji paliw. 

5. Czas trwania loterii – loteria rozpoczyna się w dniu 28.08.2018 r. a kończy w dniu 

09.11.2018 r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania 

nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.  

6. Definicje  

6.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez dokonanie zakupu 

promocyjnego i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający 

loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie „loteria 

promocyjna” zwana jest dalej „loterią”. 

6.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z 

prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 28.08.2018 r. a zakończy w 

dniu 29.09.2018 r. o godzinie 16.00, zwana dalej „sprzedażą promocyjną”.  

6.3 Centrum handlowo – usługowo – rozrywkowe -  Galeria Morena przy  ul. Schuberta 

102A, 80-172 Gdańsk, zw. dalej Centrum Handlowym.  

6.4 Zakup promocyjny – każdy zakup dowolnych towarów lub usług na kwotę co najmniej 

100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100), dokonany w punktach handlowych, 

usługowych i rozrywkowych znajdujących się w Galerii Morena, z wyłączeniem punktu 

Carrefour oraz RTV EURO AGD, dla których zakup promocyjny, to każdy zakup dowolnych 

towarów lub usług na kwotę co najmniej 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100)  
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w okresie trwania sprzedaży promocyjnej oraz udokumentowany maksymalnie dwoma 

oryginałami dowodów zakupów, z wyłączeniem:  

a) napojów alkoholowych w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016 poz. 487 ze zm.) 

i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje 

podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem 

obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego. 

 b) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych 

lub rekwizytów tytoniowych, a także produktów imitujących te wyroby lub zawierających 

symbole związane z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych 

lub pojemników zapasowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie 

zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U.2017 poz. 

957 ze zm.); 

c) leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2017 poz. 

149 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt. ;  

d) usług kantoru wymiany walut i banku, zakupu kart oraz bonów podarunkowych, kart do 

telefonu typu pre-paid, transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, 

media, świadczenia telekomunikacyjne, energię, gaz itp. a dokonane w dowolnym punkcie 

handlowo – usługowym, transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładów bukmacherskich, 

spłat rat kredytu regulowanych w punktach handlowo – usługowych świadczących tego typu 

usługi, wpłat i wypłat bankomatowych.  

W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy towarów/usług wyłączonych 

z loterii, podstawą do wzięcia udziału w loterii będzie kwota dowodu zakupu pomniejszona 

o wartość zakupu towarów/usług wyłączonych z loterii. 

Uczestnik, który na jednym zestawie dowodów zakupu dokonał wielokrotności zakupu 

promocyjnego, ma prawo do pobrania maksymalnie 10  kuponów loteryjnych, które 

odpowiadają wielokrotności dokonanego zakupu. 

W przypadku, gdy uczestnik w związku z zakupem promocyjnym skorzysta z prawa do 

udziału w loterii, wówczas nie będzie mógł dokonać zwrotu zakupionego towaru lub usługi w 

ramach zakupu promocyjnego na zasadach określonych w regulaminie określającym zasady 

zwrotu towarów/usług zakupionych w punktach handlowych, usługowych i rozrywkowych 

znajdujących się na terenie Galerii Morena. Powyższe postanowienie nie wyłącza praw 

uczestnika unormowanych w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach 

konsumenta (t.j. Dz.U.2017 poz. 683 ze zm.) oraz z kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 

459 ze zm.) wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
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6.5 Kupon loteryjny – dostępny w Galerii Morena, w punkcie obsługi loterii w trakcie trwania 

całej sprzedaży promocyjnej, papierowy kupon przeznaczony do wypełnienia przez 

uczestnika loterii, celem zgłoszenia udziału w loterii. 

Kupon loteryjny zawierać będzie puste miejsca na podanie następujących danych i 

oświadczeń uczestnika: 

- danych i oświadczeń bezwzględnie wymaganych (obligatoryjnych) do zawarcia umowy o 

uczestnictwo w loterii tj.: 

a) imię i nazwisko uczestnika, 

b) numer dowodu zakupu promocyjnego / numery dowodów zakupów promocyjnych (tzw. 

numer paragonu, znajdujący się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty 

dokonania zakupu promocyjnego), 

c) zaznaczenie oświadczeń uczestnika loterii o następującej treści: 

o „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i zapoznałem/-am się z regulaminem 

loterii.”. 

o  „Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora loterii oraz 

Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul Targowa 72, 03-734 

Warszawa, mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach w celach przedstawienia 

relacji z wydarzenia w kanałach social media Galerii Morena tj. Faceboook, 

Instagram oraz strona www.galeriamorena.pl w przypadku wylosowania mojego 

kuponu loteryjnego.” 

 d) data i własnoręczny podpis uczestnika, 

- danych i oświadczeń opcjonalnie wymaganych (fakultatywnych) tj.: 

e) wiek uczestnika, 

g) adres e-mail uczestnika, 

h) zaznaczenie oświadczeń uczestnika loterii o następującej treści: 

o  „Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych (informacji 

handlowych) od Carrefour Polska sp. z o.o.: 

□ w postaci wiadomości e-mail 

Powyższa zgoda może być wycofana w każdym czasie. 

6.6 Urna promocyjna – przygotowany dla potrzeb loterii i zabezpieczony przed otwarciem 

pojemnik, przeznaczony do wrzucania kuponów loteryjnych. Urna promocyjna usytuowana 

będzie w Galerii Morena w punkcie obsługi loterii, w godzinach otwarcia Galerii Morena, w 

czasie trwania sprzedaży promocyjnej (z wyłączeniem dni 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 

http://www.galeriamorena.pl/
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23.09.2018 r. – niedziele wolne od handlu), przy czym w dniu 29.09.2018 r. urna 

promocyjna zostanie zamknięta o godz. 18.00. 

6.7 Punkt obsługi loterii – oznaczone miejsce w Galerii Morena: - od dnia 28.08.2018 r. do 

dnia 29.09.2018 r. w strefie interaktywnej na poziomie 0, w pobliżu sklepu RTV euro AGD. W 

punkcie obsługi loterii w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej usytuowana będzie urna 

promocyjna oraz obecny będzie pracownik organizatora, który będzie obsługiwał loterię, w 

tym wydawał kupony loteryjne. W dniu 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r.  

(niedziele wolne od handlu) punkt obsługi loterii będzie nieczynny. 

6.8 Losowanie – czynność polegająca na ręcznym wyciągnięciu losowo (na „chybił trafił”) 

zwycięskich kuponów loteryjnych z urny promocyjnej. O wyniku losowania decyduje 

wyłącznie przypadek. 

6.9 Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu 

promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii powinien być czytelny i oryginalny tzn. 

taki, który został wystawiony przez dany punkt będący najemcą punktu handlowego, 

usługowego czy rozrywkowego, znajdujący się na terenie Galerii Morena (którego nazwa i 

adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na 

potrzeby loterii nie jest w szczególności jego: 

- kserokopia,  

- kopia notarialnie poświadczona, 

- wtórnik, 

- odpis, 

- duplikat,  

- skan. 

 

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego 

udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer 

dowodu zakupu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.  

7. Uczestnicy loterii 

7.1 W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, 

zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w loterii jest dobrowolny. 

7.2 W loterii nie mogą brać udziału podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 

jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do loterii w zakresie (w ramach) 

prowadzonej działalności. Dodatkowo, w loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy 

organizatora oraz pracownicy Galerii Morena, a także: 
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a) najemcy oraz pracownicy najemców punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych 

znajdujących się na terenie Galerii Morena; 

b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Galerii Morena, w tym agencja ochrony, firma 

sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i firma świadcząca usługi 

zarządzania parkingiem; 

c) podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii; 

d) pracownicy podmiotów z pkt. a, b i c powyżej i osoby zaangażowane przez te podmioty na 

podstawie umów zlecenia, umów o dzieło i innych podobnych umów. 

7.3 W loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób 

zaangażowanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty 

wymienione w pkt. 7.2 powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu 

poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, pasierba, 

pasierbicę, rodziców małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

8. Zasady loterii  

8.1 W celu wzięcia udziału loterii każdy uczestnik powinien spełnić łącznie następujące 

warunki:  

- w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu promocyjnego, 

- koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego / oryginały dowodów 

zakupów promocyjnych, 

- pobrać kupon loteryjny w punkcie obsługi loterii, 

- czytelnie i kompletnie wypełnić kupon loteryjny i własnoręcznie go podpisać, 

- wrzucić wypełniony prawidłowo kupon do urny promocyjnej. 

 

8.2 Każdy jeden zakup promocyjny, o którym mowa w pkt. 6.4 uprawnia do pobrania 

jednego kuponu loteryjnego. Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu lub zestawie 

dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do pobrania maksymalnie 10 

kuponów loteryjnych. Organizator zastrzega, że osoba wydająca kupon loteryjny może 

zaznaczyć na odwrocie oryginału dowodu zakupu promocyjnego ile kuponów zostało 

wydanych, jakie produkty zostały odjęte z wartości paragonu, na ten dowód zakupu i 

potwierdzi to podpisem. 

8.3 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii. Liczba złożonych przez uczestnika 

kuponów loteryjnych jest ograniczona wyłącznie ilością dokonanych zakupów promocyjnych. 

8.4 Jeden kupon loteryjny uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody. Raz 

wylosowany kupon loteryjny w losowaniu zostaje usuwany z urny do losowania i nie bierze 

udziału w kolejnych losowaniach w loterii. 

8.5 Każdy uczestnik może wygrać w loterii tylko jedną nagrodę, jeżeli spełni warunki 

uczestnictwa w loterii określone w regulaminie. W sytuacji kiedy dany uczestnik wygra już 
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nagrodę w loterii a jego los zostanie ponownie wylosowany, organizator odłoży taki los, a 

losowanie będzie kontynuowane dalej aż do momentu wylosowania prawidłowego laureata 

danej nagrody w loterii. 

8.6 Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność 

została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające 

choćby jednego z elementów wymaganych regulaminem), czy podpisu uczestnika, będą 

traktowane jako nieważne i nie będą uprawniały do wygrania nagrody w loterii. 

8.7 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w 

regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na 

piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia i weryfikacji prawidłowego uczestnictwa w 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 prawa 

do nagród wymienionych w pkt. 10.1, pkt. 10.2 i pkt. 10.3 poniżej. W takim przypadku 

niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 

9. Losowanie nagród 

9.1 Losowanie nagród odbędzie się w dniu 29.09.2018 r. o godzinie 18:00 przy punkcie 

obsługi loterii (Galeria Morena w strefie interaktywnej na poziomie 0, w pobliżu sklepu RTV 

euro AGD. Losowanie zostanie przeprowadzone pod nadzorem członków komisji nadzoru. 

9.2 Losowanie laureatów nagród polega na ręcznym wyciągnięciu losowo (na „chybił trafił”) 

zwycięskich kuponów loteryjnych z urny promocyjnej. Losowanie nagród odbędzie się 

spośród wszystkich kuponów loteryjnych złożonych, zgodnie z zapisami niniejszego 

regulaminu do urny promocyjnej. 

9.3 Komisja nadzoru po wylosowaniu kuponu loteryjnego zweryfikuje czy dany kupon nie 

zawiera znamion o których mowa w pkt 8.6 regulaminu. W przypadku wylosowania takiego 

kuponu loteryjnego, uznany będzie on za nieważny a losowanie będzie kontynuowane dalej 

aż do momentu wylosowania prawidłowego kuponu loteryjnego. 

9.4 Uczestnicy loterii zostaną poinformowani o jej wynikach bezpośrednio podczas 

losowania, poprzez ustne ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk. 

9.5 Imię i nazwisko wylosowanej osoby będzie wyczytywane trzykrotnie w odstępach 

dwudziestosekundowych. Po zgłoszeniu zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia: 

dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe (dane osobowe w dokumencie 

tożsamości muszą takie same jak na kuponie loteryjnym), oryginału właściwego dowodu 

zakupu promocyjnego wskazanego w kuponie loteryjnym oraz podpisanie oświadczenia, że 

nie jest on osobą, o której mowa w pkt. 7.2 i pkt. 7.3 niniejszego regulaminu. 
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9.6 Warunkiem przyznania nagród, jest osobista obecność uczestników w trakcie losowania. 

Za zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe są umieszczone na 

wylosowanym kuponie loteryjnym. 

9.7 Kupon loteryjny, który zostanie wylosowany zostaje usuwany z urny promocyjnej i nie 

bierze udziału w dalszym losowaniu. 

9.8 Uczestnik, który jednocześnie spełni warunki opisane w niniejszym regulaminie oraz 

którego prawidłowy kupon zostanie wylosowany jako: 

- pierwszy, zostanie laureatem nagrody III-go stopnia w postaci karty podarunkowej 1000,00 

zł, o której mowa w pkt. 10.3 regulaminu, 

- drugi, zostanie laureatem nagrody II-go stopnia w postaci karty podarunkowej o wartości 

1.400,00 zł, o której mowa w pkt. 10.2 regulaminu, 

- trzeci, zostanie laureatem nagrody głównej, w postaci samochodu osobowego marki 

DACIA, o której mowa w pkt. 10.1 regulaminu. 

9.9 Laureat nagrody głównej zostanie dodatkowo poproszony o podanie następujących 

danych i oświadczeń: 

- seria i numer dokumentu tożsamości, 

- nr PESEL, 

- oraz o własnoręczne podpisanie oświadczenia o następującej treści: 

- „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki DACIA 

zgodnie z regulaminem loterii „JESIENNA LOTERIA GALERI MORENA” oraz że pokryję wszelkie 

koszty związane z wydaniem nagrody głównej tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego 

ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu 

oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody głównej.” 

9.10 Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do prowadzącego losowanie w ciągu 2 minut  od 

ostatniego wyczytania lub nie będzie posiadała dokumentu potwierdzającego jej dane 

osobowe, zgodne z danymi podanymi na kuponie loteryjnym, lub nie będzie posiadała 

oryginału właściwego dowodu zakupu promocyjnego (tj. wszystkich dowodów zakupów 

promocyjnych wskazanych na wylosowanym kuponie loteryjnym), losowanie prowadzone 

jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany uczestnik spełni wszystkie warunki 

określone regulaminem. 

9.11 Uczestnik, który zostanie wylosowany i którego dane zostaną ogłoszone zgodnie z 

zasadami niniejszego regulaminu, a który nie zgłosi się po odbiór nagrody po jego wywołaniu 

przez konferansjera, w przypadku kolejnego wylosowania innego jego kuponu loteryjnego, 

będzie traktowany jako nieobecny i nie będzie ponownie wyczytywany. 
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9.12 Nagrody II-go i III-go stopnia zostaną wydane laureatom, niezwłocznie po zakończeniu 

losowania, najpóźniej do godziny 21:00 w dniu 29.09.2017 r. 

9.13 Nagroda główna w postaci samochodu osobowego marki DACIA, zostanie wydana 

zwycięzcy loterii najpóźniej do dnia 26.10.2018 r. w miejscu oraz w terminie ustalonym 

indywidualnie z laureatem, po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata samochodu 

osobowego oraz opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków 

należnych związanych z rejestracją pojazdu. 

9.14 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia 

OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej do miejsca odbioru nagrody. 

Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody głównej w loterii. 

9.15 Jeden uczestnik może w ramach niniejszej loterii wygrać tylko jedną nagrodę przy 

spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków wynikających z regulaminu. 

9.16 W czasie losowania nagród oraz wyłaniania zwycięzców, laureatom loterii mogą być 

wykonywane zdjęcia, które zostaną wykorzystane następnie w celach opisanych w pkt. 6.5 

lit. c Regulaminu. 

 

10. Nagrody 

10.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki DACIA o wartości 39.900 zł 

brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100), wraz z nagrodą 

pieniężną w wysokości 3.900 zł (słownie: trzy tysiące dziewięć set złotych 00/100). 

Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Łączna 

wartość nagrody głównej wynosi 43.800 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset 

złotych 00/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 3.900 (słownie: trzy 

tysiące dziewięćset złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku 

dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie 

obowiązek podatkowy od laureata nagrody i odprowadzi należny podatek dochodowy do 

właściwego Urzędu Skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. 

10.2 Nagrodą III-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa na wybrane atrakcje o wartości 

1.000,00 zł (słownie: tysiąca złotych 00/100). Jest to przedpłacona elektroniczna karta 

płatnicza honorowana w internetowym punkcie https://www.wyjatkowyprezent.pl/, w 

którym można zapłacić otrzymaną kartą za wybrane atrakcje dostępne w ofercie. Karta jest 

ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania lub do wcześniejszego wyczerpania 

znajdujących się na niej środków. Dodatkowo Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w 

wysokości 100  zł (słownie: stu złotych 00/100), przy czym nagroda pieniężna zostanie 

przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% 

wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata nagrody i 

odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego oraz złoży 

stosowną deklarację PIT. 
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10.3 Nagrodą II-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Galerii Morena o wartości 

1400,00 zł (słownie: tysiąca czterystu złotych 00/100). Jest to przedpłacona elektroniczna 

karta płatnicza honorowana  internetowym punkcie https://www.wyjatkowyprezent.pl/, w 

którym można zapłacić otrzymaną kartą za wybrane atrakcje dostępne w ofercie. Karta jest 

ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania lub do wcześniejszego wyczerpania 

znajdujących się na niej środków. Dodatkowo Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w 

wysokości 140 zł (słownie: stu czterdziestu złotych 00/100), przy czym nagroda pieniężna 

zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w 

wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata 

nagrody i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego oraz 

złoży stosowną deklarację PIT. 

 

10.4 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 46.440 zł brutto (słownie: czterdzieści sześć 

tysięcy czterysta czterdzieści złotych  00/100 brutto). 

10.5 Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm.). 

10.6 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 nagrody na 

osoby trzecie. Laureat nie może również odmówić przejęcia przez Organizatora obowiązku 

podatkowego i żądać wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej stanowiącej wartość podatku 

dochodowego od wygranej. 

 

11. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej 

11.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie 

komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej „komisją”. W skład 

komisji wejdą minimum dwie 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 loterii. 

11.2 Organizator wyda regulamin działania komisji. 

11.3 Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii. 

11.4 Do zadań komisji będzie należało w szczególności: 

- nadzór nad procesem produkcji kuponów loteryjnych, 

- zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 
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- 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 zwycięzcę, 

- nadzór nad rozpatrywaniem wpływających od uczestników loterii reklamacji. 

12. Zasady postępowania reklamacyjnego 

12.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały 

czas trwania loterii na piśmie, na adres biura organizatora: Lilla House Sp. z o.o. z siedzibą w 

Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 

decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 05.10.2018 r. 

12.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118 

poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i 

miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.  

12.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

zgłoszone w formie pisemnej.  

12.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14dni robocze. Wszystkie postępowania reklamacyjne 

zakończą się najpóźniej w dniu 25.10.2018 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie 

przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu terminu decyduje 

data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego). 

12.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

13. Przedawnienie roszczeń 

13.1 Roszczenia uczestników z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 

wymagalności. 

13.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 

do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

14. Przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii 

14.1. Administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych uczestników loterii jest 

Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa. 
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14.2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

carrefour@galluppolska.pl lub pisemnie na adres siedziby Carrefour z dopiskiem „Galeria 

Morena”. 

14.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik loterii 

może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@carrefour.pl  lub pisemnie na adres 

siedziby Carrefour z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

14.4 Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o 

uczestnictwo w Loterii – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych 

do realizacji tej umowy. Dane osobowe laureatów loterii w postaci: imienia i wizerunku będą 

przetwarzane również (rozpowszechniane) w celach marketingowych oraz informacyjnych, 

także po zakończeniu loterii promocyjnej, nie dłużej jednak niż do ewentualnego wycofania 

zgody na rozpowszechnianie wizerunku  – podstawą prawną przetwarzania danych jest 

niezbędność danych do realizacji umowy o uczestnictwo w loterii. 

14.5 Dane osobowe uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów 

reklamowych (informacji handlowych) będą przetwarzane w celach marketingowych, w celu 

przesyłania informacji handlowych w w postaci wiadomości e-mail – podstawą prawną 

przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest 

prowadzenie działań marketingowych odpowiednio do zakresu wyrażonej przez uczestnika 

zgody. 

14.6 Dane osobowe uczestników administrator powierzył do przetwarzania Organizatorowi, 

który na zlecenie administratora przeprowadza loterię.  

14.7 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Loterii. Okres 

przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 

przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

administratora. 

14.8 Dane osobowe uczestników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie materiałów 

reklamowych (informacji handlowych) będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub do momentu wycofania zgody na 

otrzymywanie materiałów reklamowych (informacji handlowych). 

14.9 Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

14.10 Każdemu uczestnikowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów 

reklamowych (informacji handlowych) przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych. 
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14.11 Każdemu uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim 

zwykłego pobytu lub miejsca pracy uczestnika (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

14.12 Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o udział w Loterii jest konieczne 

do zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe 

uczestnictwo w Loterii. 

15. Przetwarzanie danych osobowych zwycięzców a także uczestników składających 

reklamacje 

15.1 Administratorem danych zwycięzców, przetwarzanych w celu wydania nagród i 

prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych, jak również danych uczestników przetwarzanych w ramach 

procedury reklamacyjnej jest Organizator - Lilla House Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 

Piotrkowska 276, 90-361 Łódź. 

16. Postanowienia końcowe 

16.1 Regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora loterii: Lilla 

House Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź. oraz na stronie 

internetowej Galerii Morena, a także w punkcie obsługi loterii w Galerii Morena  w terminie 

od 28.08.2018 do 29.09.2018 r. z wyłączeniem dni: 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 

23.09.2018 r.  (niedziele wolne od handlu). 

16.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.), a także innych właściwych aktów prawnych, 

m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

16.3 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2016 poz. 

471 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty 

odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 

ORGANIZATOR 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer 

dowodu zakupu. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy opis nagrody głównej, tj. samochodu osobowego marki DACIA 

o wartości 39.900,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 

00/100). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer 

dowodu zakupu. 

 

 

 

 

 

  

NAZWA SKLEPU 

W007095 
DATA SPRZEDAŻY 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 Szczegółowy opis nagrody głównej, tj. samochodu osobowego marki DACIA 

o wartości 39.900,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 

00/100). 

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU: 

Marka : DACIA 

Model : NOWY DUSTER 

Wersja : ACCESS 1.6 SCe 115 S&S 

Kolor : Biel Alpejska OV369 

kod koloru: OV369 

Kolorystyka wnętrza : tonacja wnętrza czarna 

Tapicerka : tapicerka materiałowa w kolorze grafitowym 

Pojemność silnika cm3 : 1598 

Kraj pochodzenia : FRANCJA 

Rodzaj nadwozia : Renault Polska Sp z.o.o. 

WYPOSAŻENIE SERYJNE  

POJEMNOŚĆ: pojemność zbiornika paliwa (l): 50 

KONFIGURATOR:  

- ESC: z systemem ESC 

- Rodzaj silnika: SCe 115 4x2 

- Usługi interaktywne: bez usług interaktywnych  

- Moc maksymalna: w kW: 84 

- Rodzaj dachu: dach stały 

- Skrzynia biegów: skrzynia manualna 

- Regulator – ogranicznik prędkości: z ogranicznikiem prędkości 

- Koła: felgi stalowe 16” 

OSIĄGI: 

- 0-100 km/h (s): 11,9 

- prędkość maksymalna (km/h): 172 

UKŁAD NAPĘDOWY: 
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- Napęd 4x2 

WERSJA: 

- Liczba drzwi: 5 

- Typ nadwozia: SUV 

ZUŻYCIE PALIWA: 

- Cykl pozamiejski (l/100 km): 5,8 

- Cykl miejski (l/100 km): 8,0 

- Cykl mieszany (l/100 km): 6,6 

-Emisja CO2 (g/km): 149 

KOŁA I OGUMIENIE: 

- Ogumienie: 215/65 R16 

SILNIK: 

- Rodzaj paliwa: benzyna 

- Pojemność skokowa (cm3): 1598 

- Ilość cylindrów: 4 

- Moc maksymalna kW (KM): 84 (114)/80(109 LPG) 

- Typ wytrysku paliwa: bezpośredni  

- Typ silnika: NC 

WYMIARY: 

- Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 2052 

- Wysokość pojazdu pustego: 1693 

- Długość całkowita: 4341 

TYP TECHNICZNY:  

- Znak ekologiczny: -  

- Liczba miejsc siedzących: 5 

- Typ techniczny: SRDHE2M15CV000M000 

SKRZYNIA BIEGÓW: 

- Liczba biegów: 5 
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- Rodzaj skrzyni biegów: manualna 

POJEMNOŚĆ:  

- Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 445 

 

 


