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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

POD NAZWĄ „ZOBACZ MECZ NASZYCH I WYGRYWAJ!” 

I. Zasady ogólne Loterii promocyjnej 

1.1. Loteria pod nazwą „ZOBACZ MECZ NASZYCH I WYGRYWAJ!” (zwana dalej: „Loterią”) jest 

loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 2094 z późn. zm.), prowadzoną zgodnie z przepisami 

tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu. 

1.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. 

1.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale 

zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, posługująca się numerem statystycznym REGON: 

142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7010206178, BDO: 000013289, zwana 

w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 

1.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora 

Loterii działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora. 

Nadto, stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 2094 z późn. zm.), Organizator zapewnił, aby osoby 

pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier 

hazardowych, w szczególności osoby nadzorujące loterie promocyjne oraz osoby 

bezpośrednio prowadzące loterie promocyjne, w szczególności osoby obsługujące 

urządzenia do gier przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym 

stanowisku lub pełnienia funkcji, odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych 

i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności 

związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier. Stosownie zaś do postanowień art. 24b) 

Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020 poz. 2094 z późn. 

zm.) szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier 

przeprowadził Organizator, jako podmiot urządzający gry hazardowe. Po zakończeniu 
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szkolenia Organizator wydał uczestnikom szkolenia pisemne zaświadczenia o odbyciu 

szkolenia. 

1.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy sklepów 

stacjonarnych sieci Lidl, w których sprzedawane są piwa marek: Heineken, Warka Jasne Pełne, 

Warka Strong, Żywiec, zwanych dalej: „Punktami Sprzedaży”. 

1.6. Towarami promowanymi w ramach Loterii są piwa marek: Heineken, Warka Jasne Pełne, 

Warka Strong, Żywiec, sprzedawane w sklepach stacjonarnych sieci Lidl, zwane dalej: 

„Produktami”. Produkty pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez 

Grupę Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, o której mowa w pkt 1.12. 

1.7. Sprzedaż Produktów w ramach Loterii prowadzona jest w Punktach Sprzedaży w okresie od 

dnia 10 maja 2021 r. do dnia 07 czerwca 2021 r, zwanym dalej: „Okresem Promocyjnym”. W 

Okresie Promocyjnym możliwe jest również dokonywanie Zgłoszeń, a także przyznawane są 

dowody udziału w Loterii w postaci szans. Poza Okresem Promocyjnym nie można dokonać 

Zakupów Promocyjnych ani Zgłoszeń i w ten sposób otrzymać szanse.  

1.8. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 21 lipca 2021 r., zwany 

dalej „Okresem Loterii” lub „Okresem Trwania Loterii”. Ostatni dzień Okresu Loterii jest datą 

zakończenia postępowania reklamacyjnego. 

1.9. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 

miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia 

reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Stosownie do postanowień art. 39 

pkt 6 w związku z art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 

t.j. 2020 poz. 2094 z późn. zm.) Organizator posiada bankową gwarancję wypłat nagród do 

wysokości wartości nagród w Loterii, określonej w niniejszym Regulaminie. 

1.10. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) ukończyły 18 rok życia, 2) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 3) są 

konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., zwane dalej łącznie: „Uczestnikami”. 

1.11. Loteria polega na tym, że Uczestnik, o którym mowa w pkt 1.10, po spełnieniu warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie, bierze nieodpłatnie udział w Loterii.  

1.12. W Loterii nie mogą brać udziału: 
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a) pracownicy Organizatora,  

b) osoby będące pracownikami Grupy Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, przy ul. 

Browarnej 88, 34-300 Żywiec, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego, pod numerem KRS: 0000018602, o kapitale zakładowym w wysokości 25 

678 342,50 zł, opłaconym w całości, posługującej się numerem statystycznym REGON: 

070511111 i numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5530007219 oraz numerem 

rejestrowym BDO: 000019717, zwanej dalej: „Żywiec”,  

c) pracownicy spółek z grupy Lidl, w tym w szczególności pracownicy Lidl Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Jankowicach, przy 

ul. Poznańskiej 48, 62-080 Jankowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000597711, 

posługującej się numerem statystycznym REGON: 302821772 i numerem identyfikacji 

podatkowej NIP: 7811897358 oraz numerem rejestrowym BDO: 000002265, zwanej 

dalej: „Lidl”,  

d) ani też osoby zatrudnione u Organizatora lub Żywiec lub Lidl na podstawie umowy 

zlecenia, o świadczenie usług lub o współpracy (tzw. osoby samozatrudnione).  

e) W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób wymienionych w 

punktach poprzedzających. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie 

się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 

przysposobienia.  

1.13. Celem loterii jest wzrost sprzedaży Produktów, określonych w punkcie 1.6 Regulaminu. 

1.14. Niniejszy Regulamin Loterii, dalej jako: „Regulamin”, udostępniany jest nieodpłatnie w biurze 

Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 

Białystok, a także na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.eurowlidl.pl, 

zwanej dalej „Stroną Internetową Loterii”. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego 

Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania 

zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem. 

http://www.eurowlidl.pl/
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1.15. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoby, o których mowa w pkt 1.10. Regulaminu, przystępując 

do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim 

określonych. Przystępując do udziału w Loterii (tj. dokonując zgłoszenia) Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Loterii. Przesłanie zgłoszenia do Loterii oznacza jednoczesną 

akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.  

II. Definicje i warunki uczestnictwa w Loterii. Zasady prowadzenia Loterii. 

 

2.1. „Zakup Promocyjny” – każdy jednorazowy zakup minimum 4 (słownie: czterech) dowolnie 

wybranych Produktów (tj. piw spośród marek: Heineken, Warka Jasne Pełne, Warka Strong, 

Żywiec), dokonany w dowolnym Punkcie Sprzedaży w Okresie Promocyjnym i 

udokumentowany jednym oryginałem Dowodu Zakupu. W Loterii biorą udział Produkty 

sprzedawane w Punktach Sprzedaży w: puszkach, butelkach i wielopakach – według 

dowolnego wyboru Uczestnika. Zakup Produktów poza Okresem Promocyjnym, jak również 

Zakup Produktów dokonany w innym punkcie niż Punkt Sprzedaży nie jest Zakupem 

Promocyjnym w rozumieniu niniejszego Regulaminu i nie uprawnia do udziału w Loterii. 

Produkty mogą być dostępne w Punktach Sprzedaży poza Okresem Promocyjnym, tj. przed 

jego rozpoczęciem lub po jego zakończeniu, jednakże zakup Produktów w Punkcie Sprzedaży 

poza tym okresem nie jest zakupem promocyjnym i nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.  

 

2.2. „Dowód Zakupu” – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na 

pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na Uczestnika w rozumieniu pkt 1.10) potwierdzający 

dokonanie Zakupu Promocyjnego. Dowód Zakupu na potrzeby Loterii powinien być czytelny 

i oryginalny tj. taki, który został wystawiony przez Punkt Sprzedaży (którego nazwa i adres 

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

niniejszej Loterii nie jest w szczególności jego:  

a) kserokopia,  

b) kopia notarialnie poświadczona,  

c) wtórnik, 

d) odpis, 

e) duplikat, 

f) skan. 

W razie utraty lub zniszczenia oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego stwierdzającego 

udział w Loterii, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. 
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Wizualizacja przykładowego Dowodu Zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer 

Dowodu Zakupu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2.3. Ogólne warunki przystąpienia do Loterii. By wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi spełnić 

łącznie następujące warunki: 

1) dokonać Zakupu Promocyjnego w jednym z Punktów Sprzedaży (w Okresie 

Promocyjnym),  

2) dokonać płatności za dokonany Zakup Promocyjny (w Okresie Promocyjnym), 

3) zachować oryginał Dowodu Zakupu (przez cały Okres Loterii), 

4) zgłosić się (w Okresie Promocyjnym) do Loterii w sposób opisany w pkt 2.4 lub pkt 2.5 

Regulaminu tj. poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej 

Loterii lub poprzez wiadomość SMS. Z zastrzeżeniem pkt 2.6, 2.7 i 2.8, zgłoszenia można 

wysyłać codziennie w Okresie Promocyjnym, tj. w terminie od godziny 00:00:00 dnia 

10.05.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 07.06.2021 r. 

 

2.4. Zgłoszenie poprzez Stronę Internetową Loterii. Zgłoszenie przez wysłanie zgłoszenia za 

pośrednictwem Strony Internetowej Loterii następuje poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego na tejże Stronie i obejmuje podanie łącznie następujących danych oraz:  

1) Imię i nazwisko Uczestnika dokonującego zgłoszenia, 

2) Numer telefonu komórkowego Uczestnika dokonującego zgłoszenia,  

3) Adres e-mail Uczestnika dokonującego zgłoszenia, 

4) Numer Dowodu Zakupu promocyjnego. W przypadku Dowodu Zakupu jakim jest 

paragon jest to tzw. numer paragonu, zaś w przypadku faktury imiennej jest to numer 

faktury, każde z nich dalej jako „Numer paragonu” lub „Numer Dowodu Zakupu”. 

Wizualizacja z zaznaczeniem numeru paragonu znajduje się w załączniku nr 1. 

5) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Loterii, w tym także  

z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika w celach związanych  

z przeprowadzeniem Loterii i potwierdzenie zapoznania się z ww. Regulaminem 

i informacją (stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część) 

poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa. 

6) Fakultatywnie podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Uczestnik może 

wpisać numer swojej karty Lidl PLUS. Wpisanie numeru karty Lidl Plus podczas 

rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej Loterii, skutkuje zwiększeniem 

ilości szans przyznawanych Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem. 
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W celu dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej Loterii Uczestnik 

powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę 

internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od 

organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania 

lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik. 

 

2.5. Zgłoszenie poprzez SMS. Zgłoszenie poprzez wiadomość SMS obejmuje wysyłanie 

wiadomości SMS o treści „Lidl. Numer paragonu” na numer telefonu: 7057 – koszt wysłania 

wiadomości SMS wynosi 0,62 zł brutto (treść wiadomości SMS musi zawierać oprócz słowa 

Lidl. Numer Dowodu Zakupu promocyjnego, zgodnie ze wzorem treści wiadomości 

wskazanym powyżej. Słowo Lidl i Numer Dowodu Zakupu powinny być oddzielone kropką i 

spacją). 

 

2.6. Możliwość dokonania więcej niż jednego zgłoszenia. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 2.8 

Regulaminu, w razie dokonania więcej niż jednego Zakupu Promocyjnego, aby dokonać 

prawidłowego zgłoszenia do udziału w Loterii z tytułu każdego Zakupu Promocyjnego, należy 

każdy z tych Zakupów Promocyjnych udokumentować odrębnym oryginałem Dowodu 

Zakupu i odrębnym zgłoszeniem do Loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na 

podstawie tego samego Dowodu Zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego Zakupu 

Promocyjnego w ramach jednej transakcji (tj. pomimo dokonania zakupu Produktów w ilości 

stanowiącej wielokrotność liczby 4 lub więcej niż 4), nie zwiększa szansy wygrania nagrody i 

będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów 

Dowodów Zakupu w jednym zgłoszeniu traktowane jest jako jedno zgłoszenie, z tym 

zastrzeżeniem, że zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer Dowodu Zakupu.   

 

2.7. Zakaz wielokrotnego zgłaszania tego samego Dowodu Zakupu. Jednorazowy Zakup 

Promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w Loterii. Dokonanie kilku 

takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego Zakupu Promocyjnego (tj. tego samego 

Dowodu Zakupu) nie zwiększa szans Uczestnika na wygraną w Loterii i każde kolejne takie 

samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze 

prawidłowe zgłoszenie. 

 

2.8. Limit liczby zgłoszeń. Każdy Uczestnik może dokonać maksymalnie 30 (trzydziestu) zgłoszeń 

w ramach całej Loterii (tj. w całym Okresie Promocyjnym) oraz maksymalnie 1 (jednego) 
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zgłoszenia w ciągu jednej doby. Każda doba liczona jest od godziny 00:00:00 do godziny 

23:59:59 danego dnia Okresu Promocyjnego. Posiadanie jednego Dowodu Zakupu 

promocyjnego uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia w Loterii. Zgłoszenia 

ponad wyżej wskazany limit określony Regulaminem nie będą przyjmowane do bazy zgłoszeń 

do Loterii i nie będą skutkowały przyznaniem Uczestnikowi szansy/ szans w Loterii, tj. nie 

będą brały udziału w Loterii.  

 

2.9. Rejestracja zgłoszeń. Każde zgłoszenie będzie w loterii rejestrowane w centralnej bazie 

danych z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być 

późniejsza niż data i godzina umieszczona w Dowodzie Zakupu. Gdyby okazało się, że Laureat 

dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego Zakupu promocyjnego, tj. że data i godzina 

faktycznego dokonania zakupu wynikająca z Dowodu Zakupu jest późniejsza niż data i 

godzina zgłoszenia to wówczas traci on prawo do Nagrody. W razie utraty przez Laureata 

prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny prawo do Nagrody przechodzi na Laureata 

rezerwowego z listy rezerwowej do tej Nagrody lub w razie wyczerpania laureatów 

rezerwowych do tej Nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. 

 

2.10. Przyznawanie szans w Loterii. Po dokonaniu prawidłowego (tj. zgodnego z Regulaminem) 

zgłoszenia w sposób wskazany w: 

1) pkt 2.4 (tj. za pośrednictwem Strony Internetowej Loterii) Uczestnik zostaje 

zarejestrowany w bazie Loterii i otrzymuje 1 (jedną) szansę w Loterii, chyba że podczas 

wypełniania formularza rejestracyjnego na Stronie Internetowej Loterii Uczestnik wpisał 

numer swojej karty Lidl PLUS. W przypadku, gdy Uczestnik podczas wypełniania 

formularza rejestracyjnego na Stronie Internetowej Loterii wpisał numer swojej karty Lidl 

PLUS otrzymuje on 11 (jedenaście) szans za to zgłoszenie, w którym wpisał on swój numer 

karty Lidl Plus.  

2) pkt 2.5 (tj. poprzez wiadomość SMS) Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Loterii i 

otrzymuje 1 (jedną) szansę w Loterii. 

 

2.11. Potwierdzenie przyznania szansy. Przyznanie szansy w Loterii potwierdzane jest przez 

Organizatora w wiadomości: 

1) e-mail (w przypadku prawidłowego zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy) bądź 

2) SMS (w przypadku prawidłowego zgłoszenia przez SMS), 

zawierającej link do Strony Internetowej Loterii. Otrzymanie wiadomości potwierdzającej,  

o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza skuteczne zgłoszenie udziału w Loterii i 
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otrzymanie szans w ilości określonej w pkt 2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta 

Uczestnik, powyższej informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / 

„spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego 

sprawdzania czy wiadomość e-mail od Organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej 

Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. 

2.12. Szanse a Nagrody. Usunięcie z bazy. Z uwzględnieniem zdania następnego, każda szansa 

(nieusunięta z bazy zgodnie ze zdaniem drugim niniejszego postanowienia) bierze udział w 

losowaniu Nagród odpowiednio (a więc zgodnie z terminem zgłoszenia za który została 

przyznana) w termie pierwszego, drugiego, trzeciego albo czwartego losowania oraz piątego 

losowania. Jedna szansa uprawnia do wygrania maksymalnie jednej Nagrody, a raz 

wylosowana szansa zostaje usunięta z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym 

losowaniu.  

 

2.13. Prawo do weryfikacji spełniania warunków udziału w Loterii. Organizator zastrzega sobie 

prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. 

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik 

narusza zasady Loterii określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. W tym celu Organizator może zażądać od Uczestnika złożenia 

dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego Uczestnictwa w Loterii, w tym m. in. podania 

wszystkich numerów telefonów / adresów e-mail, które Uczestnik wskazał w zgłoszeniu do 

Loterii. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa 

spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania 

wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Loterii z jednoczesnym 

wygaśnięciem prawa do Nagrody. W takim przypadku niewydane nagrody pozostają w 

dyspozycji Organizatora. 

 

III. Nagrody w Loterii promocyjnej 

3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są: 

1) 2 (dwie) Nagrody I rzędu, których łączna wartość wynosi: 4.500, 00 zł (słownie: cztery 

tysiące pięćset złotych 00/100) brutto. Każdą z Nagród I rzędu stanowi 1 (jeden) Voucher 

z przeznaczeniem na wyjazd dla jednej osoby na mecz półfinałowy Euro 2020, który 

zostanie rozegrany na stadionie Wembley w Londynie w dniu 07.07.2021 r. o łącznej 
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wartości 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

Szczegółowy opis Nagrody I rzędu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

2) 6 (sześć) Nagród II rzędu, których łączna wartość wynosi: 13.500, 00 zł (słownie: trzynaście 

tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto. Każdą z Nagród II rzędu stanowi 1 (słownie: jeden) 

Voucher z przeznaczeniem na wyjazd dla jednej osoby na mecz grupowy polskiej 

reprezentacji z Hiszpanią w ramach Euro 2020, który zostanie rozegrany, na stadionie San 

Mames w Bilbao, Hiszpania w dniu 19.06.2021. o łącznej wartości 2.250,00 zł (słownie: 

dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Szczegółowy opis Nagrody II 

rzędu znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3) 1.000 (tysiąc) Nagród III rzędu, których łączna wartość wynosi: 14.950, 00 zł (słownie: 

czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Każdą z Nagród III 

rzędu stanowi 1 (jeden) zestaw 5 (pięciu) szalików. Oznacza to, że w każdym zestawie 

znajduje się po pięć szalików. Łączna wartość 1 (jednej) Nagrody III rzędu w postaci jednego 

zestawu 5 (pięciu) szalików to 14,95 zł (słownie: czternaście dziewięćdziesiąt pięć złotych) 

brutto.  

4) 500 (pięćset) Nagród IV rzędu, których łączna wartość wynosi: 10.000 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) brutto. Każdą z Nagród IV rzędu stanowi 1 (jedna) piłka o wartości 20,00 zł 

(słownie: dwadzieścia złotych 00/100) brutto.  

 

3.2. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród 

ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagród rzeczowych. Jednak w przypadku Nagród 

I rzędu lub Nagród II rzędu, w przypadku, gdy: 

1) mecz, o którym mowa w pkt 3.1.1 lub 3.1.2 zostanie odwołany lub odbędzie się bez udziału 

publiczności, i/lub 

2) zawieszone zostaną połączenia lotnicze z krajem, w którym odbędzie się ww. mecz, i/lub 

3) w odniesieniu do kraju, w którym odbędzie się ww. mecz wydane zostaną przez MSZ 

ostrzeżenia dla podróżujących (informacja publikowana na stronie internetowej pod 

adresem: www.gov.pl), i/lub 

4) występują inne niezależne od Organizatora sytuacje, 

Organizator wypłaci Laureatowi Nagrody I rzędu lub II rzędu (odpowiednio) ekwiwalent 

pieniężny w wysokości wartości Nagrody I rzędu lub Nagrody II rzędu, tj. kwotę 2.250,00 zł 

(słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 



10 
 

3.3. Laureaci Nagród nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Nagroda 

nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.  

 

3.4. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 42.950 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa 

tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). 

 

3.5. Opodatkowanie wygranych w Loterii Nagród odbywa się na zasadach wynikających  

z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust.  

1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. t.j. 

z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), wygrane w loteriach promocyjnych urządzanych i 

prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są 

zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych 

nie przekracza kwoty 2 280,00 zł. W związku z powyższym względem wszystkich Nagród w 

Loterii zastosowanie będzie miało zwolnienie od podatku dochodowego. 

 

IV. Sposób urządzenia Loterii promocyjnej 

4.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 5 losowań.  

4.2. Wszystkie losowania odbywają się w biurze Organizatora pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy 

Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok. 

4.3. Pierwsze losowanie odbędzie się dnia 18 maja 2021 r. o godzinie 11:00 spośród szans 

przyznanych za zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem w okresie od godziny 00:00:00 

dnia 10.05.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 16.05.2021 r. W trakcie tego losowania 

wyłonionych zostanie:  

1) 250 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) Laureatów Nagrody III rzędu, o której mowa w pkt 

3.1.3 Regulaminu (po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) 

Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród III 

rzędu, oraz 

2) 125 (słownie: stu dwudziestu pięciu) Laureatów Nagrody IV rzędu, o której mowa w pkt 

3.1.4 Regulaminu (po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) 

Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród IV 

rzędu. 
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4.4. Drugie losowanie odbędzie się dnia 25 maja 2021 r. o godzinie 11:00 spośród szans 

przyznanych za zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem w okresie od godziny 00:00:00 

dnia 17.05.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 23.05.2021 r. W trakcie tego losowania 

wyłonionych zostanie:  

1) 250 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) Laureatów Nagrody III rzędu, o której mowa w pkt 

3.1.3 Regulaminu (po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) 

Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród III 

rzędu, oraz 

2) 125 (słownie: stu dwudziestu pięciu) Laureatów Nagrody IV rzędu, o której mowa w pkt 

3.1.4 Regulaminu (po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) 

Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród IV 

rzędu. 

 

4.5. Trzecie losowanie odbędzie się dnia 1 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 spośród szans 

przyznanych za zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem w okresie od godziny 00:00:00 

dnia 24.05.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.05.2021 r. W trakcie tego losowania 

wyłonionych zostanie:  

1) 250 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) Laureatów Nagrody III rzędu, o której mowa w pkt 

3.1.3 Regulaminu (po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) 

Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród III 

rzędu, oraz 

2) 125 (słownie: stu dwudziestu pięciu) Laureatów Nagrody IV rzędu, o której mowa w pkt 

3.1.4 Regulaminu (po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) 

Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród IV 

rzędu. 

 

4.6. Czwarte losowanie odbędzie się dnia 8 czerwca 2021 r. o godzinie 11:00 spośród szans 

przyznanych za zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem w okresie od godziny 00:00:00 

dnia 31.05.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 07.06.2021 r. W trakcie tego losowania 

wyłonionych zostanie:  

1) 250 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) Laureatów Nagrody III rzędu, o której mowa w pkt 

3.1.3 Regulaminu (po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) 

Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród III 

rzędu, oraz 



12 
 

2) 125 (słownie: stu dwudziestu pięciu) Laureatów Nagrody IV rzędu, o której mowa w pkt 

3.1.4 Regulaminu (po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) 

Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród IV 

rzędu. 

 

4.7. Piąte losowanie odbędzie się dnia 8 czerwca 2021 r. o godzinie 11:30 spośród szans 

przyznanych za zgłoszenia dokonane zgodnie z Regulaminem w okresie od godziny 00:00:00 

dnia 10.05.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 07.06.2021 r. i nieusuniętych z bazy zgodnie z 

pkt 2.12 niniejszego Regulaminu. W trakcie tego losowania wyłonionych zostanie:  

1) 2 (słownie: dwóch) Laureatów Nagrody I rzędu, o której mowa w pkt 3.1.1 Regulaminu (po 

jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) Uczestników, 

umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród I rzędu, oraz 

2) 6 (słownie: sześciu) Laureatów Nagrody II rzędu, o której mowa w pkt 3.1.2 Regulaminu 

(po jednym dla każdej z tych Nagród), a także (ii) po 2 (słownie: dwóch) Uczestników, 

umieszczonych na liście rezerwowej do każdej z wylosowanych Nagród II rzędu. 

 

4.8. Nad prawidłowością przebiegu każdego z losowań czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w 

pkt 1.4. 

 

4.9. Jedna osoba (tj. jeden Uczestnik) oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego może w 

ramach całej Loterii otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę. Przez termin „gospodarstwo 

domowe” rozumie się ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania 

Uczestników. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której jedna osoba będzie zgłaszać się 

podając różne numery telefonów/ adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej 

nagrody. W takiej sytuacji po weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany Uczestnik 

zostanie nagrodzony tylko jedną Nagrodą, a kolejna Nagroda, która by mu przypadła 

przechodzi na Laureata rezerwowego, a w razie wyczerpania listy laureatów rezerwowych do 

danej Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.  

V. Ogłaszanie wyników Loterii i wydanie nagród 

 

5.1. W ciągu 3 dni roboczych od daty każdego losowania Laureaci wyłonieni w trakcie tego 

losowania otrzymują od Organizatora wiadomość SMS o pozytywnym wyniku danego 

losowania, a więc o fakcie zostania Laureatem danego losowania. Dodatkowo w wiadomości 

Laureat będzie informowany o obowiązku, terminie i sposobie przekazania / zamieszczenia 
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przez Laureata oryginału Dowodu Zakupu oraz oświadczenia Laureata Loterii zawierającego 

komplet danych i oświadczeń Laureata, o których mowa w pkt 5.3 oraz pkt 5.8 Regulaminu, 

pod rygorem utraty prawa do Nagrody. 

 

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o 

wygranej z powodu podania przez Uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru 

telefonu w Okresie Trwania Loterii lub posiadania przez Uczestnika włączonej w telefonie 

komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji, kiedy telefon Uczestnika jest wyłączony. 

 

5.3. Warunkiem wydania Nagrody I rzędu, jak również Nagrody II rzędu jest zamieszczenie na 

stronie WWW, do której hiperłącze będzie wysłane w treści wiadomości SMS, o której mowa 

w pkt 5.1 przez Laureata w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od otrzymania wiadomości SMS 

z informacją o wygranej następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:  

1) Numeru Dowodu Zakupu promocyjnego, który podano w formularzu 

zgłoszeniowym do Loterii (którego wypełnienie skutkowało przyznaniem 

nagrodzonej szansy) lub w wiadomości SMS stanowiącej nagrodzone zgłoszenie oraz 

wgranie (zamieszczenie/załączenie) czytelnego skanu lub zdjęcia oryginalnego 

Dowodu Zakupu promocyjnego z numerem Dowodu Zakupu promocyjnego 

zgodnym ze wskazanym w zgłoszeniu, które skutkowało przyznaniem nagrodzonej 

szansy (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien 

być wykonany w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),   

2) Imię i Nazwisko Laureata,  

3) Numer telefonu Laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do Loterii (którego 

wypełnienie skutkowało przyznaniem nagrodzonej szansy) lub z którego został 

wysłany SMS z zgłoszeniem do Loterii (który skutkował przyznaniem nagrodzonej 

szansy),  

4) adres e-mail Laureata (na który ma zostać wysłana wylosowana dla niego 

odpowiednio: Nagroda I lub II rzędu),  

5) pełen adres zamieszkania, 

6) pełen adres zameldowania (jeżeli Laureat posiada),  

7) data i miejscowość urodzenia oraz państwo, 

8) numer paszportu, miejsce wydania paszportu, data ważności paszportu,  

9) obywatelstwo,  

10) informacja o diecie (mięsna lub wegańska),  

11) rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,  
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12) nr ewidencyjny PESEL,  

13) numer rachunku bankowego Laureata, prowadzonego  przez  bank z siedzibą  na 

terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  na  który  –  w  sytuacji  określonej  w  pkt. 3.2 

Regulaminu – ma zostać wypłacony ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości 

Nagrody I lub II rzędu, tj. kwota  2.250,00  zł  (słownie:  dwa  tysiące  dwieście  

pięćdziesiąt złotych 00/100),  

14) zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:  

a) „Zapoznałem/-am się z Regulaminem Loterii „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!” i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”, 

b) „Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych Uczestników Loterii „ZOBACZ MECZ NASZYCH I WYGRYWAJ!”, 

stanowiąca załącznik do Regulaminu ww. Loterii i jego integralną część i akceptuję 

wszystkie jej postanowienia”.  

c) „Oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi wzięcia udziału w Loterii określone 

w Regulaminie Loterii „ZOBACZ MECZ NASZYCH I WYGRYWAJ!”, w tym w 

szczególności, że mam ukończone 18 lat.”, 

15) jeśli chce uzyskać zaświadczenie o uzyskanej wygranej – również imię ojca. 

 

5.4. Laureat Nagrody I lub II rzędu może zostać zobowiązany do podania dalszych danych 

osobowych, jeżeli wynikać to będzie z wymagań Unii Europejskich Związków Piłkarskich 

(UEFA) związanych z wystawieniem biletu stanowiącego Nagrodę I lub II rzędu.  

 

5.5. Dane Laureata Nagrody I lub II rzędu zostaną przekazane UEFA, w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Organizator meczów piłki nożnej UEFA 

odbywających się w ramach Champions League w piłce nożnej, zastrzega prawo do odmowy 

wstępu na mecz Laureatowi Nagrody I lub II rzędu, w sytuacjach przewidzianych w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zakazów stadionowych, czy 

zasad funkcjonowania i regulaminu stadionu, na którym będzie rozgrywany mecz 

półfinałowy, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 1) Regulaminu lub mecz grupowy polskiej 

reprezentacji, o którym mowa w pkt 3.1 ppkt 2) Regulaminu.  

 

5.6. Warunek wydania Nagrody III i IV rzędu. Laureaci Nagród III i IV rzędu w terminie 3 dni 

roboczych od dnia wysłania do nich wiadomości SMS z informacją o wygranej, zobowiązani 

są do prawidłowego uzupełnienia formularza stanowiącego oświadczenie Laureata Loterii, 

dostępnego na stronie internetowej, której adres podany jest w ww. wiadomości SMS 
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następujących danych i oświadczeń (a następnie przesłania ww. formularza za 

pośrednictwem ww. strony):  

1) Numeru Dowodu Zakupu promocyjnego, który podano w formularzu zgłoszeniowym do 

Loterii (którego wypełnienie skutkowało przyznaniem nagrodzonej szansy) lub w wiadomości 

SMS stanowiącej nagrodzone zgłoszenie oraz wgranie (zamieszczenie/załączenie) czytelnego 

skanu lub zdjęcia oryginalnego Dowodu Zakupu promocyjnego z numerem Dowodu Zakupu 

promocyjnego zgodnym ze wskazanym w zgłoszeniu, które skutkowało przyznaniem 

nagrodzonej szansy (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i 

powinien być wykonany w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),   

2) Imię i nazwisko Laureata,  

3) Numer telefonu Laureata w formularzu zgłoszeniowym do Loterii (którego 

wypełnienie skutkowało przyznaniem nagrodzonej szansy) lub z którego został 

wysłany SMS z zgłoszeniem do Loterii, który skutkował przyznaniem nagrodzonej 

szansy,  

4) Adres e-mail Laureata, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Laureat dokonał nagrodzonego 

zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej to powinien być adres e-mail, 

który Laureat podał w formularzu zgłoszeniowym, 

5) Pełen adres zamieszkania Laureata, pod który ma zostać wysłana Nagroda III lub IV 

rzędu,  

6) a w przypadku Laureatów chcących uzyskać zaświadczenie o uzyskanej wygranej 

również– imię ojca, PESEL, data urodzenia, państwo i miejscowość urodzenia, rodzaj 

i numer (w tym seria) dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu oraz data 

ważności dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

7) wgranie (zamieszczenie/załączenie) czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału Dowodu 

Zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym 

zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i 

powinien być wykonany w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),  

8) zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:  

a) „Zapoznałem/-am się z Regulaminem Loterii „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!” i akceptuję jego wszystkie postanowienia.”, 

b) „Zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych Uczestników Loterii „ZOBACZ MECZ NASZYCH I WYGRYWAJ!”, 

stanowiącą załącznik do Regulaminu ww. Loterii i jego integralną część i akceptuję 

wszystkie jej postanowienia”.  
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c) „Oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi wzięcia udziału w Loterii określone 

w Regulaminie Loterii „ZOBACZ MECZ NASZYCH I WYGRYWAJ!”, w tym w 

szczególności, że mam ukończone 18 lat.”, 

 

5.7. Gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Laureat Nagrody I lub II lub III lub IV rzędu 

narusza zasady gry określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, Organizator może zażądać od ww. Laureata, w wiadomości e-mail 

skierowanej na adres e-mail, który Laureat podał w formularzu dla Laureatów Nagród III lub 

IV rzędu, zgodnie z pkt. 5.8 Regulaminu, przesłania – oprócz innych wymaganych niniejszym 

Regulaminem danych i oświadczeń również: oryginału Dowodu Zakupu promocyjnego, który 

został zarejestrowany w bazie Loterii na adres biura Organizatora: ul. Orzeszkowej 17 lok U5, 

15-084 Białystok, w terminie 3 dni od daty otrzymania ww. żądania od Organizatora. O 

zachowaniu ww. terminu doręczenia decyduje data doręczenia Oryginału Organizatorowi. 

Niespełnienie ww. warunków przez Laureata oznacza, że traci on prawo do Nagrody I lub II 

lub III lub IV rzędu, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym 

miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika 

Organizator może zażądać przedstawienia oryginału Dowodu Zakupu. 

 

5.8. W przypadku:  

1) niedoręczenia Organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń przez Laureata danej 

Nagrody w terminie wskazanym w Regulaminie, lub 

2) gdy dane Laureata podane w formularzu, o którym mowa w pkt 5.3 lub 5.7 nie zgadzają 

się z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym do Loterii lub 

3) gdy Laureat nie poda żądanych danych w wymaganym terminie, lub  

4) gdy podane dane nie będą zawierały obligatoryjnych danych, lub 

5) gdy Laureat nie prześle oryginału Dowodu Zakupu zgodnie z wymaganiem z pkt 5.3 

Regulaminu lub zgodnie z żądaniem przesłanym zgodnie z pkt 5.7, a w szczególności 

nie dotrzyma terminu na przesłanie oryginału Dowodu Zakupu, lub 

6) gdy Laureat nie wgra skanu/ zdjęcia oryginału Dowodu Zakupu zgodnie z pkt 5.6 

Regulaminu, lub 

7) nie spełni jakiegokolwiek innego wymagania lub warunku wynikającego z niniejszego 

Regulaminu, 

Laureat trać prawo do nagrody, a zamiast niego prawo do nagrody uzyskuje pierwszy 

Uczestnik z listy rezerwowej wyłonionej w każdym z losowań do danej nagrody. W przypadku 
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wyczerpania się listy Laureatów rezerwowych do danej nagrody niewydana nagroda 

pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

 

5.9. Postanowienia zawarte w niniejszej części V Regulaminu stosuje się odpowiednio do 

Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Uczestnicy, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym zwani są w niniejszym Regulaminie również: „Laureatami 

rezerwowymi”. Organizator powiadamia Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich 

umieszczenia na liście rezerwowej. 

 

5.10. Warunkiem wydania Nagrody jest spełnienie przez Laureata danej Nagrody wszystkich 

warunków niniejszego Regulaminu. 

 

5.11. Nagrody I i II rzędu zostaną wysłane do Laureatów (pod warunkiem spełnienia przez Laureata 

wszystkich warunków wydania Nagrody) za pośrednictwem wiadomości e-mail na adresy e-

mail podane w formularzu (oświadczeniu) Laureata Nagrody I lub II rzędu zgodnie z pkt. 5.3 

regulaminu, nie później niż do dnia 18 czerwca 2021 r. W sytuacji opisanej w pkt 3.2 

Regulaminu ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości Nagrody I lub II rzędu, tj. kwoty 

2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie przekazany 

na numer rachunku bankowego prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez Laureata w formularzu zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu. 

 

5.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub 

urządzeń od Organizatora niezależnych, w tym leżących po stronie Laureata Nagrody I lub II 

rzędu, tj. np. za umieszczenie przez system teleinformatyczny lub program pocztowy, z 

którego korzysta Laureat, wiadomości e–mail od Organizatora zawierającej Nagrodę I lub II 

rzędu, w kategorii „wiadomości – śmieci / spam” w skrzynce odbiorczej Laureata. Laureat 

Nagrodę I lub II rzędu jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail z 

Nagrodę I lub II rzędu nie trafiła do skrzynki mailowej Laureata zawierającej wiadomości 

zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”. Nagrody I lub II rzędu nieodebrane z 

winy Laureatów, w tym w sytuacji opisanej powyżej, do dnia 23 czerwca 2021 r. przechodzą 

na kolejnych laureatów rezerwowych, a w razie ich nieodebrania przez ostatniego z 

laureatów rezerwowych do danej Nagrody - pozostają w dyspozycji Organizatora. 
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5.13. Nagrody III lub IV rzędu będą wydawane (wysyłane) Laureatom za pomocą przesyłek 

kurierskich, nadawanych w terminie 14 dni roboczych od dnia dopełnienia przez Laureata 

wszystkich warunków wydania Nagrody III lub IV rzędu (w tym przede wszystkim 

prawidłowego wypełnienia formularza, o którym mowa w pkt 5.8. oraz wgrania skanu/ 

zdjęcia oryginału Dowodu Zakupu, a w razie wystosowania przez Organizatora żądania, o 

którym mowa w pkt 5.9 również przesłania oryginału Dowodu Zakupu), nie później jednak 

niż do dnia 25 czerwca 2021 r.  

 

5.14. W przypadku nieobecności Laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na 

którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można 

umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy 

kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą. Z zastrzeżeniem innych warunków 

opisanych w niniejszym Regulaminie, dodatkowym warunkiem wydania Nagrody III lub IV 

rzędu jest wylegitymowanie się przez Laureata jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym 

jego tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez Laureata, 

a także wypełnienie pokwitowania odebrania Nagrody III lub IV rzędu (w chwili odbioru 

Nagrody).  

 

5.15. Laureaci nagród mogą wyrazić zgodę na publikację na Stronie Internetowej Loterii na 

potrzeby promocji Loterii swojego imienia i nazwy miejscowości, w której mieszkają. Brak 

wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pozbawia Laureata prawa do 

nagrody.  

 

5.16. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata 

lub w przypadku, gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a prawo do 

nagrody przechodzi na pierwszego Uczestnika z listy rezerwowej. Postanowienie zawarte w 

zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio do Uczestnika z listy rezerwowej, który 

nabył prawo do nagrody. W dyspozycji Organizatora pozostają nagrody, których nie wydano, 

mimo wyczerpania liczby Uczestników, umieszczonych na liście rezerwowej. 

 

5.17. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 30 czerwca 2021 r. 
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VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Reklamacje co do przebiegu Loterii mogą być zgłaszane pisemnie na adres biura 

Organizatora, tj. i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok 

z dopiskiem „ZOBACZ MECZ NASZYCH I WYGRYWAJ”, nie później niż w terminie do dnia 14 

lipca 2021 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu 

wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia przesyłką pocztową lub kurierską decyduje 

data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że 

reklamacje nadane później niż dnia 14 lipca 2021 r. nie są rozpatrywane. W przypadku 

doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do biura Organizatora wskazanego powyżej 

nie może być późniejsza niż 14 lipca 2021 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez 

rozpoznania.  

6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Loterii.  

6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej 

reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można 

również podać adres korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na 

reklamację. 

6.4. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej, na podstawie 

niniejszego Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie 

później jednak niż do 21 lipca 2021 r.  

6.5. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem 

poleconym wysłanym na adres podany na piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni 

od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 28 lipca 2021 r. 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z 

dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: „RODO”). 

7.2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu i jest jego integralną częścią.  
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VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

8.1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego 

Regulaminu i jego integralną część. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1.  Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w biurze Organizatora i360 Sp. z o.o., ul. Elizy 

Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok oraz na Stronie Internetowej Loterii.  

9.2.  Zasady Loterii określa w sposób wiążący i pełny niniejszy Regulamin.  

9.3.  Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Loterii, przesyłając wniosek 

o wykluczenie go z Loterii na adres e-mail: kontakt@i360.com.pl. 

9.4.  Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w 

związku z niniejszą Loterią przed właściwym sądem powszechnym.  

9.5. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 

2020 poz. 2094 z późn. zm.), Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika Loterii 

wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest 

drukiem ścisłego zarachowania.  

9.6.  We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy. 

Załączniki:  

1) Wizualizacja przykładowego Dowodu Zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer 

Dowodu Zakupu, 

2) Opis (specyfikacja) Nagrody I rzędu, 

3) Opis (specyfikacja) Nagrody II rzędu, 

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, 

5) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, 

6) Wzór formularza odstąpienia od umowy.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii promocyjnej pod nazwą: „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!” 

Wizualizacja przykładowego Dowodu Zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer 

Dowodu Zakupu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Loterii promocyjnej pod nazwą: „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!” 

Opis (specyfikacja) Nagrody I rzędu 

Szczegółowy opis nagrody I rzędu w Loterii promocyjnej pod nazwą: „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!”, tj. vouchera z przeznaczeniem na wyjazd dla jednej osoby na mecz półfinałowy Euro 

2020, który zostanie rozegrany na stadionie Wembley  w Londynie w dniu 07.07.2021 r. o łącznej 

wartości 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

W skład vouchera wchodzi: 

1) wylot i przylot do Polski 

2) transfery w kraju, w którym odbywa się mecz, 

3) pełne wyżywienie, 

4) opiekun na miejscu, 

5) ubezpieczenie NNW, 

6) bilet na mecz, 

7) min. 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu ***/****. 

  

Ogólne warunki dotyczące wyjazdu i pobytu na terytorium kraju, w którym ma odbyć się mecz 

półfinałowy Euro 2020, znajdują się na stronie internetowej działającej pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Prosimy o zapoznanie 

się z ww. rekomendacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi warunków wyjazdu i 

pobytu ww. kraju. 

 

  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Loterii promocyjnej pod nazwą: „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!” 

Opis (specyfikacja) Nagrody II rzędu 

Szczegółowy opis nagrody II rzędu w Loterii promocyjnej pod nazwą: „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!”, tj. vouchera z przeznaczeniem na wyjazd dla jednej osoby na mecz grupowy polskiej 

reprezentacji z Hiszpanią w ramach Euro 2020, który zostanie rozegrany na stadionie San Mames w 

Bilbao, Hiszpania w dniu 19.06.2021 r. o łącznej wartości 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście 

pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. 

W skład vouchera wchodzi: 

1) wylot i przylot do Polski 

2) transfery w kraju, w którym odbywa się mecz, 

3) pełne wyżywienie, 

4) opiekun na miejscu, 

5) ubezpieczenie NNW, 

6) bilet na mecz, 

7) min. 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu ***/****. 

  

Ogólne warunki dotyczące wyjazdu i pobytu na terytorium kraju, w którym ma odbyć się mecz grupowy 

Polska - Hiszpania, znajdują się na stronie internetowej działającej pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Prosimy o zapoznanie 

się z ww. rekomendacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi warunków wyjazdu i 

pobytu ww. kraju. 

 

  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Loterii promocyjnej pod nazwą: „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

1. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 

dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: „RODO”).  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000018602, o kapitale zakładowym w wysokości 25 

678 342,50 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 

070511111 i numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5530007219 oraz numerem 

rejestrowym BDO: 000019717, zwana dalej: „Administratorem”. Kontakt z Administratorem 

jest możliwy pod adresem e-mail: dane.osobowe@grupazywiec.pl oraz listownie na adres 

siedziby wskazany powyżej.  

3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu organizacji 

Loterii spółce pod firmą i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy 

ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto dane mogą być udostępniane 

innym podmiotom, z którymi Administrator lub Procesor zawarli umowę powierzenia lub 

podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmom świadczącym 

usługi pocztowe i kurierskie, a także organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, 

urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).  

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu związanym z organizacją i uczestnictwem 

Uczestnika w Loterii, tj. w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w Loterii, w tym celu: 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące Loterii, 

oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i 

twierdzeniami, a w przypadku Uczestników, którzy zostali Laureatami także w celu wydania 

Nagrody – podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na umożliwieniu Uczestnikom udziału w Loterii, a także na 

wydaniu Nagród Laureatom Loterii oraz interes polegający na rozstrzygnięciu reklamacji w 
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Loterii i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz na umożliwieniu dochodzenia 

ewentualnych roszczeń – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto, w odniesieniu do danych 

osobowych Uczestników Loterii, którzy uzyskali nagrodę (Laureatów), podstawę prawną 

przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, w tym m.in. obowiązków 

prawnych, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości, a także z 

przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Ponadto dane osobowe 

Uczestników Loterii mogą być przetwarzane w celach marketingowych – w razie wyrażenia 

odrębnej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, na podstawie tejże 

zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez 

Uczestnika tej zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez 

Administratora przez okres 6 miesięcy od czasu zakończenia loterii natomiast dane laureatów 

przez okres 5 lat od zakończenia loterii tj. do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku 

przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez 

Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania do tychże celów.  

6. W przypadkach i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa Uczestnikom 

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają 

także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez 

Administratora.  

7. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przysługuje w przypadku przetwarzania 

opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), które to przetwarzanie następuje w celach określonych w pkt 4 niniejszej Informacji. 

Sprzeciw można zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie 

wiadomości na adres e-mail: kontakt@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z 

o.o., ul. Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok. Administrator ma jednak prawo, by 

odmówić uwzględnienia sprzeciwu, gdy po jego stronie wystąpi ważna podstawa dla 

przetwarzania, która przewyższa interes lub prawa Uczestnika albo gdy przetwarzania danych 

Uczestnika wymaga ustalenie, dochodzenie albo wykonywanie roszczeń.  
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8. Uczestnicy posiadają prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, 

z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie 

przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich 

przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze).  

9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne i nie jest wymogiem 

ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Niepodanie danych niezbędnych 

zgodnie z Regulaminem Loterii do zgłoszenia za pośrednictwem Strony Internetowej Loterii 

uniemożliwi udział w Loterii. Podobnie podanie danych niezbędnych zgodnie z Regulaminem 

do wydania danej Nagrody jest dobrowolne, jednak niepodanie tychże danych uniemożliwi 

Uczestnikowi będącemu Laureatem/ Laureatem rezerwowym odebranie Nagrody. Brak zgody 

na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Uczestnika w Loterii.   

11. Podane dane Uczestników będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu 

(profilowaniu) w zakresie danych podanych w procesie rejestracji oraz danych o aktywności 

w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie statusu rozliczeń podatkowych, 

przesyłanie dopasowanej do potrzeb komunikacji oraz przygotowanie raportów 

statystycznych.  

12. Dane Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

13. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych 

roszczeń Uczestników, które są związane z Loterią, zaś dane osobowe Laureatów, 

przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, będą 

przechowywane w okresie przewidziany przez przepisy prawa regulujące obowiązki 

Administratora. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do 

czasu cofnięcia przez Uczestnika tej zgody   
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Załącznik nr 5 do Regulaminu Loterii promocyjnej pod nazwą: „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!” 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  

1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. 

Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy 

rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie 

Internetowej, b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania dowodów zakupów za 

pośrednictwem Strony Internetowej, c) umożliwianie Uczestnikom udziału w grze online, d) 

umożliwianie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem Strony 

Internetowej.   

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik 

wyświetli Stronę Internetową.  

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora 

wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.  

4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania 

umowy poprzez opuszczenie Strony Internetowej.  

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą 

elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 

8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0.  

6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej 

treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla 

innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, 

poniżających, ośmieszających itp.  

7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po 

stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług 

świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania 

systemu teleinformatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. 

szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości 

uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.  



28 
 

8. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 7. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, 

który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać 

systematycznych aktualizacji tego programu.  

9. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy 

informatycznej.  

10. Organizator informuje, że system teleinformatyczny Loterii może wykorzystywać tzw. 

„cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla 

celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych 

osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji 

cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie 

powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Strony Internetowej.  

11. Reklamacje co do świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane pisemnie na 

adres biura Organizatora, tj. i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15- 084 

Białystok z dopiskiem „ZOBACZ MECZ NASZYCH I WYGRYWAJ!”, za pośrednictwem poczty, 

kurierów lub osobiście.  

12. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby składającej 

reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. W reklamacji można 

również podać adres korespondencyjny, na który Organizator ma przesłać odpowiedź na 

reklamację.  

13. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej, na podstawie 

niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O 

decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym 

wysłanym na adres podany na piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty 

rozpatrzenia reklamacji.  

14. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór formularza odstąpienia od *umowy stanowi 

Załącznik nr 6 do Regulaminu.  
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Załącznik nr 6 do Regulaminu Loterii promocyjnej pod nazwą: „ZOBACZ MECZ NASZYCH I 

WYGRYWAJ!” 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku 

chęci odstąpienia od umowy)  

 

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka 

Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08, 

e-mail: recepcja@i360.com.pl  

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło 

polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)  

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)  

- Adres konsumenta(-ów)  

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  

- Data  

 

 

*Niepotrzebne skreślić. 

 

 


