Regulamin loterii fantowej
1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Wypełnij Formularz”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest „ Caritas Archidiecezji Poznańskiej”
z siedzibą w Poznaniu.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Poznaniu.
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 archidiecezji poznańskiej.
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na zakup żywności dla jadłodajni
prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 08.12.2013 r. i zakończy się w dniu 25.03.2014r.
8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w
ramach loterii
8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 4000 sztuk losów loteryjnych po 0,01 zł za sztukę.
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych
Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie od dnia 08.12.2013 r. do 22.12.2013r. w
siedzibie Organizatora na Rynku Wildeckim 4a w Poznaniu..
10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba
pełnoletnia.
10.2. 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:
Zakupienie losu loteryjnego w wyznaczonym miejscu,
prawidłowe wypełnienie losu loteryjnego obejmującego dane osobowe uczestnika loterii tj. imię i
nazwisko, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość,
telefon kontaktowy) 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 oraz na otrzymywanie informacji o działalności Caritas
Archidiecezji Poznańskiej,

wrzucenie losu loteryjnego do oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży losów loteryjnych,
wskazanym w punkcie 9 regulaminu;
11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia maksymalnie 15 losów loteryjnych.
11.3 W przypadku wykrycia przez komisję loterii złamania pkt. 11.2 regulaminu loterii przez
osobę wygraną, zobowiązana jest do zwrotu nagrody.
11.4 Do każdego losu dołączona została torba papierowa w celu pozyskania żywności dla
ubogich, w ramach prowadzonej jednocześnie akcji charytatywnej.

12. Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodą jest: pielgrzymka do Rzymu z okazji kanonizacji Jana Pawła II, dla 2 osób o
wartości 3.400 złotych brutto, ufundowana przez Biuro Pielgrzymkowe „Mediterraneum” z
Poznania.
12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 3.400 złotych brutto.
12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów
loteryjnych wynosi 8.500%.
12.4. Fundatorem nagrody jest biuro Pielgrzymkowe „Mediterraneum”.

13. Miejsce i termin losowania nagród
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 31.01.2014r. w siedzibie Caritas Archidiecezji
Poznańskiej, mieszczącej się przy Rynku Wildeckim 4a w Poznaniu. Losowanie odbędzie się
spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9
regulaminu.
13.2. Losowanie nagrody zostanie przeprowadzone w obecności osób wchodzących w skład
Komisji Loterii „Wypełnij formularz” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć
będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych w zakresie loterii fantowych.
13.4. W przypadku wylosowania losu loteryjnego wypełnionego w sposób nieczytelny,
niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego
odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi nieważność
takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
13.5. Zwycięzca losowania zostanie powiadomiony o fakcie wygranej mailowo, w przypadku nie
posiadania adresu mailowego, wiadomość o przyznaniu nagrody zostanie przekazana
telefonicznie.
Zwycięzca losowania zostanie powiadomiony o fakcie wygranej mailowo, w przypadku nie
posiadania adresu mailowego, wiadomość o przyznaniu nagrody zostanie przekazana
telefonicznie (trzykrotna próba połączenia). Na potwierdzenie faktu odebrania nagrody,
Organizator będzie oczekiwał przez dwa kolejne dni następujące po dniu losowania.
3.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.5.,
Organizator wylosuje kolejny los.
14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydanie nagród zwycięzcom nastąpi w ciągu 14 dni po losowaniu nagrody.
14.2. 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.
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.
16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie
później niż do 7 dni od daty upływu terminu wydania nagrody.
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 14 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 3 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 dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscach sprzedaży losów
loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Poznaniu, 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 wygranej przez
uczestnika nagrody. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj.
producent, dystrybutor, sprzedawca.
18.4. 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.).

