Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Nr 2/02/2019 z dnia 07.02.2019 r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:
„AUTOLOKATA XVII edycja”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej:
Loteria prowadzona pod nazwą „AUTOLOKATA XVII edycja”, zwana dalej również
„Loterią”, jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j.: Dz.U. z 2018 poz. 165 z późn. zm.)
prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego
organu.
2. Nazwa Organizatora loterii promocyjnej:
Podmiotem organizującym Loterię, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu
„Organizatorem”, jest Bank Spółdzielczy w Limanowej z siedzibą w Limanowej,
Rynek 7, 34-600 Limanowa, zarejestrowany pod nr KRS 0000081900 przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 737-00-05-743, REGON: 000499330.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie:
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Krakowie.
4. Zasięg i cel loterii promocyjnej:
Loteria odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem Loterii jest promocja produktu Organizatora, polegająca na zakładaniu lokat
terminowych pod nazwą „AUTOLOKATA”.
5. Czas trwania i warunki loterii promocyjnej:
Loteria rozpoczyna się 01.05.2019 r., a kończy 05.08.2020 r. Warunkiem
uczestnictwa jest założenie lokaty promocyjnej o nazwie „AUTOLOKATA” w terminie
od 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r., w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego
w Limanowej i utrzymanie lokaty w całości do 10.06.2020 r. Minimalna kwota lokaty
upoważniającej Posiadacza do uczestnictwa w Loterii promocyjnej wynosi 1 000,00
PLN.
6. Wartość puli nagród:
Pula nagród wynosi 80 000,00 złotych brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100
PLN).

UCZESTNICY LOTERII
7. Uczestnikiem loterii, może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności
prawnych, z uwzględnieniem postanowień punktu 8 niniejszego Regulaminu, która
jest posiadaczem lokaty „AUTOLOKATA”, posiada adres zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Osoba zakładająca lokatę jest informowana przez pracownika Banku, iż po założeniu
lokaty staje się uczestnikiem loterii i bierze udział w losowaniu nagród. W przypadku,
gdy osoba zakładająca lokatę nie wyraża na to zgody, może zostać wyłączona
z udziału w loterii, pod warunkiem złożenia pisemnej rezygnacji.
W loterii bierze udział osoba, która zawarła z Bankiem umowę lokaty, co jest
jednoznaczne z przystąpieniem do loterii oraz z akceptacją regulaminu loterii, a także
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika loterii w celach
związanych wyłącznie z niniejszą loterią. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w trakcie zawierania umowy lokaty. Przystąpienie do loterii jest
równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu loterii w całości oraz
wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika loterii na liście
laureatów i korzystanie przez Organizatora z wizerunku i głosu uczestnika na
potrzeby loterii. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
Regulaminu, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki w nim zawarte,
które uprawniają go do udziału w loterii.
8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Organizatora, jak również ich małżonkowie.
SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII
9. W loterii i w losowaniu nagród uczestniczą osoby, które spełniają warunki zawarte
w punkcie 7 niniejszego Regulaminu oraz założą lokatę promocyjną o nazwie
„AUTOLOKATA” w terminie od 01.05.2019 r. do 31.07.2019 r. w dowolnej placówce
Banku Spółdzielczego w Limanowej i utrzymają lokatę w całości do 10.06.2020 r.
10. Ilość losów biorących udział w losowaniu jest równa ilości udziałów na
„AUTOLOKACIE”. Jeden udział przypada na każde pełne 1 000,00 złotych lokaty
spełniającej warunki wymienione w punkcie 9 niniejszego Regulaminu. W przypadku
założenia kilku lokat, ilość udziałów jest liczona osobno dla każdej lokaty
i przyznawana jest odpowiednia ilość losów biorących udział w loterii.
11. Każdy uczestnik może mieć dowolną liczbę udziałów. Uczestnik może wygrać
nagrodę główną wymienioną na miejscu I oraz tylko jedną z nagród z miejsc
II – XXIII. W losowaniu nagrody głównej biorą udział wszystkie losy dopuszczone do
losowania, łącznie z losami, które zostały wylosowane w losowaniach nagród
wymienionych na miejscach II – XXIII.
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12. Losowanie odbywa się publicznie, czyli w obecności uczestników loterii oraz
Wewnętrznej Komisji Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się
świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.
Z przygotowanej bazy losuje się numer losu, następnie po zweryfikowaniu przez
Wewnętrzną Komisję Nadzoru, dane osobowe Laureata podawane są na bieżąco
w trakcie losowania przez prowadzącego, w miejscu przeprowadzania loterii, tj. imię,
nazwisko, adres zamieszkania wylosowanego uczestnika loterii oraz rodzaj
uzyskanej nagrody rzeczowej. Jednemu numerowi losu zostaje nadany jeden udział
w losowaniu zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 10 niniejszego
Regulaminu. Na podstawie niniejszego Regulaminu stworzona zostanie baza
wszystkich uprawnionych do losowania losów. Z puli wygenerowanych losów, za
pomocą losowania ręcznego, będą losowani laureaci.
Spośród wszystkich uprawnionych do losowania losów, zostaje wyłoniony jeden los,
a następnie sprawdzane jest, czy los ten nie został wylosowany wcześniej na
podstawie bazy już wylosowanych losów. Po poprawnej weryfikacji los jest
przekazywany do Wewnętrznej Komisji Nadzoru czuwającej nad prawidłowością
losowania. Każde kolejne losowanie jest powtórzeniem opisanej powyżej procedury
losowania.
Szczegółowy opis losowania:
Do losowania przygotowuje się urny w ilości „N”, odpowiadającej liczbie miejsc
dziesiętnych losu o największym numerze, wypełnione odpowiednio:
− urny nr 2÷N – kulami o numeracji od 0 do 9
− urnę nr 1 – kulami o numeracji od 0 do numeru cyfry na najbardziej znaczącym
miejscu numeru losu o największym numerze - aby znacząco ograniczyć ilość
wylosowanych numerów spoza zakresu numeracji losów.
Losowanie następuje poprzez wyciągnięcie „N” kul, po jednej z każdej urny i złożeniu
ich w wylosowany numer w taki sposób, że numer kuli wylosowanej z urny nr 1 staje
się cyfrą na najbardziej znaczącym miejscu wylosowanej liczby, a numery kul
z kolejnych urn – odpowiednio kolejnymi cyframi wylosowanej liczby, po czym kule
wracają do odpowiednich urn i może nastąpić kolejny cykl losowania. W przypadku
wylosowania liczby spoza zakresu numeracji losów, dany cykl losowania powtarza
się aż do uzyskania liczby z zakresu numeracji losów.
Ten sposób losowania zapewnia jednakowe prawdopodobieństwo wylosowania
każdego z numerów z zakresu numeracji losów.
Urny, w których umieszczone zostaną kule będą nieprzeźroczyste. Kule przed
wrzuceniem do urn zostaną sprawdzone przez osoby wybrane z publiczności, aby
potwierdzić ich ilość i zakres, a następnie nadzorować ich wrzucenie do urn. Osoby
losujące zostaną wybrane z publiczności, a w trakcie losowania kul będą miały
zasłonięte oczy, aby nie miały możliwości zobaczenia numerów losowanych kul.
Przykładowo: przy numeracji losów 1÷30944 – należy przygotować N=5 urn,
w pierwszej urnie znajdują się kule o numerach 0÷3, w pozostałych – o numerach
0÷9. Poza zakresem numeracji znajdą się (możliwe do wylosowania) cyfry: 00000
oraz 30945÷39999. Przy przykładowym wylosowaniu cyfr, kolejno od pierwszej do
piątej: 1,9,3,4,5 otrzymujemy wylosowany numer: 19345; inny przykład losowania:
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0,0,8,1,1 – wylosowana liczba to 811. Przykład losowania poza zakresem, które
należy powtórzyć: 3,1,1,1,1 – co daje liczbę 31111.

NAGRODY
13. Wykaz nagród w loterii:
LP.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

Rodzaj
Nagroda główna w postaci samochodu
osobowego marki OPEL ASTRA Hatchback
Telewizor 55''
Smartfon Samsung
I ‘robot Xiaomi
Rower
Soundbar
Podkaszarka
Myjka ciśnieniowa Karcher
Żelazko generator pary Tefal
Wiertarko-wkrętarka
Odkurzacz wolnostojący
Rejestrator trasy jazdy
Zestaw garnków Tefal
Klucze nasadowe
Sztućce Gerlach
Plecak North Face
Zestaw pióro + długopis Parker
Bon na paliwo - stacje BP
Głośniki bezprzewodowe
Smartwatch
Blender
Power bank
Słuchawki bezprzewodowe

ilość

wartość brutto
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
5
5
5
11
11
10
10
10
10

58 000 zł
2 000 zł
1 600 zł
1 200 zł
1 000 zł
700 zł
600 zł
600 zł
500 zł
400 zł
400 zł
300 zł
300 zł
250 zł
200 zł
200 zł
150 zł
100 zł
100 zł
100 zł
100 zł
90 zł
70 zł

Pula nagród wynosi 80 000,00 zł brutto.
LOSOWANIE NAGRÓD
14. Losowanie nagród odbędzie się w Limanowej dnia 24.06.2020 r. Każdy uczestnik
zostanie poinformowany o czasie i miejscu losowania drogą pocztową listem
zwykłym, w terminie najpóźniej do dnia 17.06.2020 r. Bank nie ponosi
odpowiedzialności za jakość i terminowość doręczenia listów przez pocztę lub firmę
kurierską.
Losowanie nagród składa się z dwóch części.
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W pierwszej części przeprowadzanych jest czternaście losowań, a ich kolejność
wygląda następująco:
W pierwszym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XXIII
W drugim losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XXII
W trzecim losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XXI
W czwartym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XX
W piątym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XIX
W szóstym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XVIII
W siódmym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XVII
W ósmym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XVI
W dziewiątym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XV
W dziesiątym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XIV
W jedenastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XIII
W dwunastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XII
W trzynastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca XI
W czternastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca X
W piętnastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca IX
W szesnastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca VIII
W siedemnastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca VII
W osiemnastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca VI
W dziewiętnastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca V
W dwudziestym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca IV
W dwudziestym pierwszym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca III
W dwudziestym drugim losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca II
Wszystkie losy wylosowane w poprzednich losowaniach wraz z pozostałymi losami
biorą udział w drugiej części losowania-nagrody głównej wymienionej na miejscu I.
W drugiej części przeprowadzane jest jedno losowanie:
Losowanie nagrody głównej z miejsca I – 1 szt. samochodu osobowego marki
OPEL ASTRA Hatchback o wartości 58 000,00 zł brutto.
15. W losowaniu nagród biorą udział uczestnicy, którzy spełnili wymagania podane
w punkcie 9 niniejszego Regulaminu.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
16. Odbiór nagród jest możliwy bezpośrednio po losowaniu. Laureaci, którzy nie odbiorą
nagród bezpośrednio po losowaniu, zostaną poinformowani o wygranej listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w ciągu 7 dni od daty losowania.
List zostanie wysłany na adres korespondencyjny zarejestrowany w systemie
bankowym Organizatora.
17. Nagroda, której laureat nie odbierze podczas losowania w dniu 24.06.2020 r., będzie
do odebrania w siedzibie Organizatora loterii do dnia 08.07.2020 roku.
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18. Warunkiem wydania nagrody jest podpisanie oświadczenia, iż laureat nie jest osobą
wymienioną w punkcie 8.1. W przypadku nie spełnienia tego warunku przez laureata,
nagroda nie zostanie mu wydana i pozostanie własnością Organizatora.
19. Każdy z laureatów w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej może
złożyć w formie pisemnej oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. Oświadczenie
to powinno dotrzeć do Organizatora w terminie wskazanych 3 dni.
20. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
21. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody zgodnie
z postanowieniami punktu 19 niniejszego Regulaminu,
b) Organizator nie może się z nim skontaktować w celu przekazania nagrody
w sposób wskazany w punkcie 16 niniejszego Regulaminu,
c) nie odbierze nagrody przed upływem ostatecznego terminu wydania nagród
wskazanego w punkcie 25 niniejszego Regulaminu.
22. Nagrody, do których laureaci utracili prawo z powodów opisanych w punkcie 21
niniejszego Regulaminu, pozostają własnością Organizatora.
23. Każdy z uczestników loterii, u którego nastąpiła zmiana danych osobowych,
a w szczególności adres zamieszkania oraz korespondencyjny, obowiązany jest
powiadomić o tym Organizatora, nie później niż do 24.05.2020 r. Jeżeli uczestnik nie
powiadomi Organizatora o zmianie adresu, przyjmuje się, że zawiadomienia
przesłane na poprzedni adres zostały doręczone prawidłowo. W takim wypadku
uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Organizatora
loterii.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
24. Nazwiska laureatów będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora
www.bs.limanowa.pl w terminie od 24.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

TERMINY ODBIORU NAGRÓD
25. Nagrody będą do odebrania od 24.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Laureaci, którzy nie
odbiorą nagrody we wskazanym terminie, tracą do niej prawo, a nagroda pozostaje
własnością Organizatora.

-6-

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
26. Nagrody loterii są wydawane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1509). Obowiązek
uiszczenia podatku z tytułu odebranej nagrody spoczywa na laureacie.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
27. Organizator powoła Wewnętrzną Komisję Nadzoru czuwająca nad prawidłowością
urządzania loterii, zwaną dalej Komisją i wyda Regulamin jej działania. W skład
Komisji wchodzą trzy osoby, które odbyły szkolenie z zakresu przepisów o grach
hazardowych i regulaminach urządzanych loterii w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem loterii.
Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym losom,
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania nagród z niniejszym
Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wylosowanego losu z danymi laureata,
d) sporządzenie i podpisanie protokołów zawierających opis przeprowadzonych
czynności oraz wyniki losowań,
e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
28. Reklamacje są zgłaszane przez uczestnika loterii za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub na piśmie listem poleconym, bądź pocztą kurierską, w czasie
trwania loterii promocyjnej, najpóźniej do 22.07.2020 r. O prawidłowości złożenia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego, za pośrednictwem operatora
publicznego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń
Uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 20) pisemna reklamacja
powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika loterii, daty
i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treści żądania.
W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
29. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
bank@bs.limanowa.pl lub w formie pisemnej na adres: Bank Spółdzielczy
w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, z dopiskiem: „Loteria promocyjna –
AUTOLOKATA XVII – reklamacja”.
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30. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 05.08.2020 r.
W tym czasie Komisja obowiązana jest udzielić odpowiedzi w formie pisemnej, która
kończy drogę postępowania reklamacyjnego. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń w sądzie właściwym według przepisów powszechnie obowiązujących.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
31. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od
dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
32. W przypadku zgłoszenia reklamacji, z zachowaniem postanowień, o których mowa
w punkcie 28 niniejszego Regulaminu, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa
w punkcie 31 niniejszego Regulaminu, ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Komisję odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
33.Udział w Loterii oznacza zgodę jej uczestnika na wszystkie warunki loterii określone
w niniejszym Regulaminie.
34.Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród rzeczowych ponosi ich producent.
35.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
świadczonych przez pocztę lub firmę kurierską.

jakość i

terminowość

usług

36.Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Krakowie.
37.Materiały reklamowe dotyczące loterii mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą
moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie
informacje na temat loterii są zgodne z zasadami ochrony praw konsumenta i nie
wprowadzają w błąd co do zasad Loterii, rodzaju i wartości nagród.
38.Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim
zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.bs.limanowa.pl przez okres trwania Loterii.
39. Dane osobowe Uczestników Loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem 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. Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy
w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa. Uczestnicy podają swoje dane na

-8-

zasadzie dobrowolności i przez cały okres Loterii mają prawo do ich wglądu
i poprawiania.
40. 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. z 2018 r., poz.
165 z późn. zm.).
44. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j.: Dz.U. z 2018 poz. 165 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm).

Na podstawie art.. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy o grach hazardowych z dnia
19 listopada 2009 r. (t. j.: Dz.U. z 2018 poz. 165 z późn. zm.) zatwierdzam niniejszy
regulamin loterii promocyjnej.
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