Regulamin loterii fantowej
1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Wyścig kaczek”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym „AGAPE” – stowarzyszenie/kościelna osoba prawna z siedzibą w
Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5, 20-109 Lublin, Organizacja Pożytku Publicznego.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Lublinie.
4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie województwa lubelskiego .
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie przeznaczony na wsparcie potrzebujących dzieci
w zakresie edukacji, opieki, wyżywienia i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z
Dużych rodzin.

Organizator dopuszcza przeznaczenie na koszty związane bezpośrednio z organizacją loterii
maksymalnie 20% zebranych środków.
1. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 14 kwietnia 2016 r i zakończy się w dniu 22 maja 2016 r.
2. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w
ramach loterii
8.1 Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w
loterii.
2.2 Organizator przewiduje sprzedaż 4000 sztuk losów loteryjnych w cenie 1 zł brutto za
sztukę Poszczególne losy loteryjne oznaczone są kolejnym numerem i oznaczeniem
serii.
3. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów Sprzedaż losów
loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 1 kwietnia 2016 r. do 22 maja 2016 r. w:
▪ w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej “Skrzydła”
ul. Jutrzenki 22 (poniedziałek – piątek godz. 9:00-18:00)
▪ w siedzibie Stowarzyszenia Agape, ul. Bernardyńska 5

(poniedziałek – piątek godz. 8:00-19:00)
▪

▪

▪

▪
▪

w siedzibie KSM, Parafia św. Józefa, ul. Filaretów 7,
(poniedziałek, środa godz. 11:00-17:00
wtorek, piątek godz. 11:00-15:00)
w Sekretariacie Misji Zagranicznej Księży Sercanów
Radzyńska 3a
(poniedziałek – środa godz. 8:00-13:00)
w Parku Miejskim w Lublinie przy Al. Piłsudskiego w dniu
wyścigu w godzinach od 14.00 do 16.00 na stoisku
Organizatora,
podczas akcji happeningowych, promocyjnych, festynów
organizowanych na terenie organizowania loterii
za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
www.wyscigkaczek.pl

10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1.Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba bez
względu na wiek.
10.2.W loterii nie mogą brać udziału: członkowie władz Organizatora loterii.
10.3.Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z
zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się
uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
11. Zasady organizacji loterii fantowej
11.1.Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) Wsparcie darowizną lub w ramach zbiórki publicznej celu, o
którym mowa w punkcie 6 regulaminu:
- kwotą co najmniej 19 zł (możliwość zakupu 1 losu)
- kwotą co najmniej 52 zł (możliwość zakupu 3 losów)
- kwotą co najmniej 85 zł (możliwość zakupu 5 losów)
- kwotą co najmniej 165 zł (możliwość zakupu 10 losów)
- kwotą co najmniej 310 zł (możliwość zakupu 20 losów)
w miejscach, o których mowa w punkcie 9 regulaminu lub też
za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
www.wyscigkaczek.pl
b) Zakup losu loteryjnego za kwotę 1 zł brutto za sztukę lub
losów w pakietach (3, 5, 10, 20).
c) Podanie podczas zakupu losu danych osobowych uczestnika
loterii tj. imię i nazwisko, miejscowość, telefon kontaktowy,
adres e-mail oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.) na potrzeby niniejszej loterii.
d) W przypadku zgłoszenia i uiszczenia opłaty wpisowej za
udział w loterii w punkcie dystrybucji losów Organizator
wyda imienny los przypisany do kupującej go osoby. Los ten
należy mieć wydrukowany w celu okazania wraz z dowodem
tożsamości przy ewentualnym odbiorze nagrody.

e) W przypadku zgłoszenia i uiszczenia opłaty wpisowej za
udział w loterii poprzez stronę internetową, osobie
dokonującej wpłaty Organizator prześle elektroniczną kopię
losu przypisanego dla danej osoby na wskazany z zgłoszeniu
adres e-mail. Los ten należy mieć wydrukowany w celu
okazania wraz z dowodem tożsamości przy ewentualnym
odbiorze nagrody.
f) Organizator loterii do każdego losu przypisze gumową
kaczuszkę oznaczoną numerem tożsamym z numerem losu.
Kaczuszka może być wydana za potwierdzeniem odbioru
uczestnikowi loterii, warunkiem aby mogła ona wziąć udział
w loterii jest jej zwrot organizatorowi loterii, za
potwierdzeniem w terminie do 22 maja 2016 r do godz. 16:30
g) Każdy uczestnik wyścigu może dokonać „tuningu” gumowej
kaczki poprzez dokonanie namalowania odznaczeń czy
założenie specjalnego stroju do wyścigu. Waga i powierzchnia
kaczki na skutek jej modernizacji nie może powiększyć się o
więcej niż 10 % pierwotnej wagi czy powierzchni kaczki.
Organizator nie dopuszcza możliwości dokonania
modernizacji kaczki poprzez montaż jakichkolwiek
elementów mechanicznych, elektrycznych czy
elektronicznych. Gumowa kaczka, która zostanie w powyższy
sposób zmodernizowana, będzie wyłączona z prawa udziału w
wyścigu z jednoczesnym zachowaniem przez Organizatora
opłaty uiszczonej za udział w wyścigu
11.2.Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów loteryjnych.
12. Nagrody loterii fantowej
12.1.Łączna wartość puli nagród wynosi 15 000 złotych brutto.
12.2.Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów
loteryjnych wynosi ponad 30 %.
12.3.Za zapewnienie nagród odpowiedzialny jest Organizator.
12.4.Oferowane przez Organizatora nagrody mogą być zarówno przedmiotami (fabrycznie nowymi)
jak również voucherami lub kuponami na usługi
13. Miejsce i termin losowania nagród
13.1.Losowanie będzie miało miejsce w trakcie festynu rodzinnego w dniu 22 maja 2016 roku
zorganizowanego w Parku Ludowym w Lublinie w godzinach 16:00-18:00. Gumowe kaczki
zostaną jednocześnie wpuszczone do wody a następnie po przepłynięciu z prądem ok 450 m na
wysokości wiaduktu przy ul. Piłsudskiego zostaną one wyłowione. Właściciele losów
przypisanych do pierwszych dwudziestu kaczek, które przekroczą linie mety otrzymają
nagrody przypisane do poszczególnych miejsc w kolejności udostępnionej na stronie
www.wyscigkaczek.pl
13.2.Nagrodzonych zostanie 20 kaczek, a lista nagród przypisanych do poszczególnych miejsc na
stronie www.wyscigkaczek.pl najpóźniej w dniu 21 maja 2016 r.
13.3.Kolejność wpływu kaczek na metę będzie ustalana przez 3 członków komisji loteryjnej
powołanej przez Organizatora oraz będzie rejestrowana za pomocą urządzenia rejestrującego
obraz. Komisji Loteryjnej powołanej przez organizatora będzie przewodniczyć osoba
posiadająca znajomość przepisów ustawy z dn. 19 listopada 2009r o grach hazardowych w

zakresie loterii fantowych.
13.4.Numery zwycięskich losów będą ogłoszone niezwłocznie po losowaniu i zatwierdzeniu przez
Komisję. Posiadacz takiego losu winien zgłosić się do organizatorów do godziny 19:00 w dniu
22 maja 2016 r.
13.5.W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, po odbiór nagrody w czasie trwania festynu,
Organizator do dnia 27 maja 2016 r. podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z
wylosowaną osobą (na numer telefonu wskazany na losie loteryjnym) oraz poprzez wysłanie
wiadomości drogą mailową (elektroniczną) w celu powiadomienia o wygranej. Jeżeli
Organizator pomimo podjętych prób nie nawiąże kontaktu z wylosowaną osobą, a zwycięzca
do dnia 10 czerwca nie zgłosi się po jej odbiór do siedziby Organizatora nagroda pozostanie w
siedzibie organizatora, a po upływie terminu wskazanego w pkt 14.1 przechodzi na własność
organizatora.
13.6.W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, Komisja Loterii
stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego, co skutkuje jego wykluczeniem z gry.
13.7.Numery zwycięskich losów loteryjnych ogłoszone będą także w miejscach sprzedaży losów
loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu. Numery zwycięskich losów loteryjnych
ogłoszone będą także na stronie www.wyscigkaczek.pl
14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1.Wydanie nagród zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 10 czerwca w siedzibie
Organizatora.
14.2.Dopuszcza się wysłanie 3 nagród przypisanych do 3 pierwszych miejsc pocztą. Opłatę za
przesyłkę ponosi właściciel wygranej.
14.3.W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do
nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.
15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1.W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję
Loterii, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład
Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
15.2.Komisja Loterii sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania
loterii.
16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1.Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz do 5 dni od jej
zakończenia tj. dn. 27.05.2016,
16.2.Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
16.3.Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora
lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.
16.4.Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia
jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane
reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.
16.5.Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.
16.6.Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
17. Przedawnienie roszczeń
17.1.Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w
którym roszczenie stało się wymagalne.
17.2.Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
18. Postanowienia końcowe
18.1.Regulamin loterii „Wyścig kaczek” dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej www.wyscigkaczek.pl
18.2.Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Lublinie o
każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania
zmiany.
18.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika
nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent,
dystrybutor, sprzedawca.
18.4.Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1.
lit. b wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
18.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.
1540, z późn. zm.).

