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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: 
„LOTERIA JUBILEUSZOWA” 

 

 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Nazwa loterii promocyjnej: 

Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „LOTERIA JUBILEUSZOWA”. 

 
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, wpisany do Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, 

pod numerem KRS 0000081900. 
 

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie: 
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby 

Celnej w Krakowie. 
 

4. Zasięg i cel loterii promocyjnej: 
Loteria odbywa się na obszarze województwa małopolskiego.  

Celem loterii jest promocja udziałów członkowskich oraz produktów bankowych 

oferowanych przez Organizatora. 
 

5. Czas trwania loterii promocyjnej: 
Loteria rozpoczyna się 1 lutego 2012 roku, a kończy 11 października 2012 r. 

Prawo do udziału w loterii nabywa się z dniem spełnienia warunków zawartych                 
w pkt. 7. 

 
6. Wartość puli nagród: 

Pula nagród wynosi 37 400,00 złotych brutto (trzydzieści siedem tysięcy  
czterysta PLN). 
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UCZESTNICY LOTERII 

 
7. Uczestnikiem loterii może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności 

prawnych, z uwzględnieniem postanowień punktu 8 niniejszego Regulaminu,             

a także, która w okresie od 01.02.2012 r. do 31.07.2012 r. spełni łącznie 
następujące warunki: 

1) jest członkiem Banku Spółdzielczego w Limanowej, którym staje się poprzez 
nabycie udziału, 

2) posiada przynajmniej jeden, spośród oferowanych przez Organizatora 
rachunek bankowy prowadzony w polskich złotych lub dewizach tj. Rachunek 

Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (Standard, Student, Optimum), rachunek 

oszczędnościowy (Ekstra-konto, płatny na każde żądanie), rachunek lokaty 
oszczędnościowej, rachunek kredytowy, rachunek rozliczeniowy, rachunek 

rozliczeniowy bieżący, rachunek lokaty terminowej.  
2a) Rachunek nie może wykazywać niedozwolonego salda debetowego,                

a zobowiązania go dotyczące regulowane są terminowo w okresie trwania 
loterii. 

 
8. W loterii bierze udział tylko osoba, która wyraziła, zgodnie z ustawą                  

o Ochronie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora na potrzeby loterii.  

 
8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie,              

a także członkowie organów statutowych Organizatora. 

 

 
SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII 

 
9.     W loterii i w losowaniu nagród uczestniczą osoby, które spełniają warunki 

zawarte w punkcie 7 i 8 niniejszego Regulaminu. 

 
10. Numer losu biorący udział w losowaniu jest przypisany do uczestnika, który 

jest identyfikowany po numerze Pesel lub Regon. 
 

11. Losowanie odbywa się publicznie za pomocą stosownej aplikacji 

komputerowej, która spośród przygotowanej bazy losuje numer losu,                
a następnie po zweryfikowaniu przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru, podawane 

są przez system nagłaśniający dane osobowe wylosowanego uczestnika loterii 

oraz rodzaj uzyskanej nagrody rzeczowej. Laureat otrzymuje tylko jedną z nagród 
wymienionych w pkt. 12.  
 

 
NAGRODY 

 
12.  Nagrodami w loterii jest 135 nagród rzeczowych ujętych wg poniższego 

zestawienia: 
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Lp. Rodzaj nagrody 
cena 

brutto ilość wartość 

1 KAMERA SONY 800 5 4000 

2 KINO DOMOWE PANASONIC 795 5 3975 

3 NAWIGACJA SAMOCHODOWA TOM TOM  499 10 4990 

4 RADIO GRAMOFON RETRO CAMRY 452 1 452 

5 MINI WIEŻA PANASONIC 450 5 2250 

6 ODKURZACZ ZELMER 400 5 2000 

7 EKSPRES DO KAWY BOSCH 398 5 1990 

8 RADIO z CD SONY 350 15 5250 

9 APARAT FOTOGRAFICZNY OLYMPUS 300 10 3000 

10 

OPIEKACZ Z GRILLEM I GOFROWNICĄ 

TEFAL 207 10 2070 

11 MIKSER Z MISĄ ZELMER 166 10 1660 

12 PORTFEL SKÓRA 151 15 2265 

13 ŻELAZKO PHILIPS 150 15 2250 

14 ZESTAWY GRILOWE 52 24 1248 
 
 

Pula nagród wynosi 37.400,00 zł brutto. 
 

 

LOSOWANIE NAGRÓD 

 
13. Losowanie nagród odbędzie się w Limanowej 25 sierpnia 2012 roku                

o godz. 16:00.  

 

Losowanie nagród składa się z czternastu losowań, a ich kolejność wygląda następująco: 
 

W pierwszym losowaniu  zostają rozlosowane nagrody z miejsca 14 
      W drugim losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 13 
     W trzecim losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 12 

W czwartym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 11 
     W piątym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 10 
     W szóstym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 9 
     W siódmym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 8 
     W ósmym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 7 
     W dziewiątym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 6 
  W dziesiątym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 5 
  W jedenastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 4 
  W dwunastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 3 
  W trzynastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 2 
  W czternastym losowaniu zostają rozlosowane nagrody z miejsca 1. 
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POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I ODBIÓR NAGRÓD 
 

14. 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. 
 

15. Każdy ze zwycięzców, w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji              
o wygranej drogą listowną, może złożyć pisemnie listem poleconym oświadczenie                   

o odmowie przyjęcia nagrody. 
 

16. Nagroda, której laureat nie odbierze podczas losowania w dniu 25 sierpnia 

2012 r., będzie do odebrania w siedzibie Organizatora loterii do 7 września 2012 
roku. Laureaci, którzy nie odbiorą nagrody we wskazanym terminie, tracą do niej 

prawo. 
 

17. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: 
a) złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody zgodnie                       

z postanowieniami punktu 15 niniejszego Regulaminu, 
b) organizator nie może się z nim skontaktować w celu przekazania nagrody                 

w sposób   wskazany w punkcie 14 niniejszego Regulaminu, 
c) nie odbierze nagrody przed upływem ostatecznego terminu wydania nagród 

wskazanego w punkcie 16 niniejszego Regulaminu. 
 

18. Nagrody, do których Klienci utracili prawo z powodów opisanych w punkcie     
17 niniejszego Regulaminu, pozostają własnością Organizatora. 

 

19. Każdy z uczestników loterii, u którego nastąpiła zmiana danych osobowych, 
a w szczególności adres zameldowania oraz korespondencyjny, obowiązany jest 

powiadomić o tym Organizatora, nie później niż do 31 lipca 2012 roku. 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. 
 

 
OGŁASZANIE WYNIKÓW 

 
20. Nazwiska laureatów będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.bs.limanowa.pl w terminie od 26 sierpnia 2012 r. do 25 września 2012 r. 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 
21. Nagrody loterii są wydawane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 
176,  z późn. zm.).  
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NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 
 

22. Organizator powoła Wewnętrzną Komisję Nadzoru nad prawidłowością 
urządzania loterii zwaną dalej Komisją i wyda Regulamin jej działania. W skład 

Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra 
Finansów, a także dwóch członków. 

 
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, 
 f)  sprawdzenie poprawności działania programu komputerowego służącego 

do losowania. 
 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 
23. Reklamacje są zgłaszane przez uczestnika loterii na piśmie listem poleconym 

w czasie trwania loterii promocyjnej, najpóźniej do 25 września 2012 r.                     
O prawidłowości złożenia reklamacji decyduje data wpływu do siedziby 

Organizatora. Reklamacje dostarczone po 25 września 2012 r. nie będą 

rozpatrywane. 
 

24. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 
zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym na adres: Bank Spółdzielczy            

w Limanowej, Rynek 7, 34-600 Limanowa, z dopiskiem: „LOTERIA 
JUBILEUSZOWA – reklamacja”. 

 
25. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 od daty wpływu reklamacji do siedziby 

Organizatora i 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 ze względu na 

siedzibę Organizatora loterii. 
 

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
 

26. Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,                    
w którym roszczenie stało się wymagalne. 
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27. W przypadku zgłoszenia reklamacji, z zachowaniem postanowień, o którym 
mowa w punkcie 24 niniejszego Regulaminu, bieg terminu przedawnienia,                   

o którym mowa w punkcie 26 niniejszego Regulaminu, ulega zawieszeniu na 
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Komisję odpowiedzi 

na reklamację. 
 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
28. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora 

Izby Celnej w Krakowie. 
 

29. Materiały reklamowe dotyczące loterii mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 

30. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona do wglądu wszystkim 
zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.bs.limanowa.pl przez okres trwania loterii. 
 

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) oraz Ustawy           
z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  
 

 
 

Na podstawie art. 60 ust. 3 Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Izby Celnej zatwierdza 
powyższy Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Jubileuszowa”. 

 
 


