Załącznik nr 6 Do zgłoszenia loterii fantowej
Wrocław 2018-12-18
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci,
z siedzibą we Wrocławiu (50-260 Wrocław)
przy ul. Jedności Narodowej 47/47A/49A,
NIP 8942923364, REGON: 020598370, KRS 0000287982

Regulamin loterii fantowej
1. Nazwa loterii fantowej: Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod
nazwą „Loteria koncertowa”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową: Organizatorem loterii, zwanym dalej
„Organizatorem”, jest Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą przy ul.
Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie: Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego we
Wrocławiu.
4. Podstawa prawna: Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 471.
5. Zasięg loterii fantowej: Loteria organizowana jest na terenie miasta Wrocławia, we
Wrocławskim Centrum Kongresowym, Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej: Dochód z loterii zostanie w całości
przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
7. Czas trwania loterii fantowej: Czas trwania loterii – 1 dzień tj. 20 stycznia 2019 r.
8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży
w ramach loterii: Organizator przewiduje sprzedaż 1000 sztuk losów loteryjnych. Cena
jednego losu loteryjnego wynosi 30 złotych brutto. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są
logo 8. Noworocznego Koncertu Charytatywnego i Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla
Dzieci, kolejnym numerem losu, numerem nagrody oraz informacją dwojakiego rodzaju:
- przy wygranej: „Gratulujemy wygranej! Do odbioru nagroda nr (numer nagrody).
Dziękujemy za wsparcie.”
- Przy braku wygranej: „Tym razem się nie udało. Kup kolejny los i wesprzyj podopiecznych
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych: Sprzedaż
losów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 20 stycznia 2019 r. w godzinach od 18.00 do
23.00 we Wrocławskim Centrum Kongresowym, Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
10. Uczestnicy loterii fantowej:
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba
pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w
związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez
członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz
rodzeństwo.
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii następuje poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego, i
jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz akceptacją jego postanowień,
jak również ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
11. Zasady organizacji loterii fantowej: Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
11.1. zapłacenie za los loteryjny kwoty 30 zł brutto za sztukę w miejscu i w czasie, o którym
mowa w punkcie 9 regulaminu,
11.2. wylosowanie losu z oznaczonych pojemników
11.3. otworzenie losu przez kupującego,
11.4. sprawdzenie przez kupującego informacji o numerze wygranej nagrody lub o braku
wygranej. Informacje zawarte są na zakupionym losie.
11.5. przekazanie przez kupującego kuponu członkowi komisji Loterii Koncertowej,
11.6. sprawdzenie przez członka komisji Loterii Koncertowej autentyczności losu,
11.7. wydanie przez członka komisji Loterii Koncertowej nagrody odpowiadającej numerowi
wskazanemu na losie,
11.8. potwierdzenie przez kupującego odbioru nagrody poprzez podpis, w miejscu
wskazanym przez członka komisji Loterii Koncertowej,
11.9. członek komisji Loterii Koncertowej, obok osoby wygrywającej, nakreśla swój podpis
celem potwierdzenia prawidłowego przebiegu i zakończenia procedury losowania i
odbioru nagrody.
12. Nagrody loterii fantowej.
12.1. Nagrodami są przedmioty rzeczowe oraz usługi wymienione w załączniku w łącznej
ilości 200 sztuk.
12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 23.420,96 złotych brutto.
12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży
losów/kuponów loteryjnych wynosi 78%.
12.4. Fundatorami nagród są organizator oraz darczyńcy, którzy przekazali nagrody
Organizatorowi w drodze darowizny.
12.5. Lista nagród stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
13. Miejsce i termin losowania nagród : W związku z konwencją loterii, brak jest losowania
nagród, gdyż na losie wskazany jest numer nagrody. Wskazanie nazwy nagrody lub jej braku
uwidocznione jest na zakupionym losie.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród:
14.1. Nagrody będą wydawane zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 11.
14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie oraz w terminie wskazanym w
pkt. 9, zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością
Organizatora.
14.3. Nagrody nie podlegają wymianie ani na inną nagrodę ani na pieniądze.
15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję
Loterii Koncertowej, która winna stosować zapisy niniejszego regulaminu.
15.2. Komisja Loterii Koncertowej sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z
podaniem wyników losowania loterii.
16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu,
nie później niż do 25.01.2019r.
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. Reklamację rozpatrzy Komisja Loterii Koncertowej. 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 Koncertowej dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
16.6. Reklamacje nie mogą dotyczyć jakości i użyteczności wydanej nagrody.
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 Koncertowej dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscu
sprzedaży losów loteryjnych, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Izby Celnej we Wrocławiu,
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. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

