REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria NeoNail”
1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej pt. „Loteria NeoNail” (dalej: Loteria) jest RiverWood spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Saperska 42C/14, 61-493 Poznań,
biuro przy ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-843 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000401169, NIP: 7831683318, REGON: 301963228, kapitał zakładowy 6.000,00 złotych (dalej:
Organizator).

1.2.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o grach hazardowych.
Loteria odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzona na podstawie
zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).

1.3.

Loterią objęte są zakupy wszelkiego rodzaju produktów marki „NeoNail”, znajdujących się
w ofercie handlowej spółki Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu i dystrybuowanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Produkty Promocyjne).

1.4.

Loteria odbywa się w dniach od 6 maja 2018 r. do 1 października 2018 r. (jest to ostatni dzień
rozpatrywania reklamacji). Sprzedaż promocyjna, uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii, trwa
od 7 maja 2018 r. do 3 czerwca 2018 r. Zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych dokonany
poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie
udziału w Loterii jest możliwe w dniach od 7 maja 2018 r. do 3 czerwca 2018 r.

1.5.

Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone na
stronie internetowej www.loteria.neonail.pl (dalej: strona internetowa Loterii) i w innych
mediach.

1.6.

Podstawowe zasady przyznawania nagród w Loterii są następujące:
1.6.1. każdego dnia okresu sprzedaży promocyjnej w Loterii przyznawanych jest 9 (słownie:
dziewięć) zestawów lakierów hybrydowych marki „NeoNail” (Nagrody IV Stopnia) oraz 1
(słownie: jeden) aparat fotograficzny Fujifilm Instax Mini 9 (Nagroda III Stopnia); nagrody
te są przyznawane tym uczestnikom, którzy jako pierwsi przyślą swoje zgłoszenia po
wybiciu określonych godzin w ciągu danego dnia – szczegółowe zasady zostały
przedstawione w pkt 4 Regulaminu;
1.6.2. okres przyjmowania zgłoszeń w Loterii podzielony jest na cztery tygodniowe okresy, a po
zakończeniu każdego takiego okresu przyznawany jest 1 (słownie: jeden) skuter marki
„Peugeot” model Django (Nagroda II Stopnia); za każdy tygodniowy okres Loterii
przyznawany jest skuter w innym kolorze, w drodze losowania spośród zgłoszeń, które
wpłynęły do Organizatora w danym tygodniu okresu przyjmowania zgłoszeń w Loterii –
szczegółowe zasady zostały przedstawione w pkt 4 Regulaminu;
1.6.3. po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń w Loterii przyznany zostanie samochód
marki „Fiat” model 500 (Nagroda Główna), w drodze losowania spośród wszystkich
zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora w ramach Loterii.

2.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII ORAZ JAK TO ZROBIĆ

2.1.

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności
prawnych i zamieszkałych w Polsce, dokonujących zakupów Produktów Promocyjnych jako

1

konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu
(dalej: Uczestnicy).
2.2.

W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy
prawnej zatrudnienia): Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu lub Organizatora,
a także członkowie rodzin ww. osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych, małżonków, osoby powinowate w tym samym
stopniu co wymienieni powyżej krewni, opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku
przysposobienia lub faktycznie pozostające we wspólnym pożyciu z ww. osobami.

2.3.

Aby wziąć udział w Loterii, należy w trakcie jej trwania spełnić łącznie poniższe warunki:
2.3.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od 7 maja 2018 r. od godziny 00:00:00 do 3 czerwca
2018 r. do godziny 23:59:55) zakupić dowolny Produkt lub Produkty Promocyjne za łączną
kwotę minimum 50 złotych zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu (dalej: Zakup) i uzyskać z tego
tytułu oryginalny Dowód zakupu;
2.3.2. zarejestrować Zakup poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
Loterii www.loteria.neonail.pl (dalej: Formularz zgłoszeniowy) w okresie od 7 maja 2018 r.
od godziny 00:00:05 do 3 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59;
2.3.3. zachować do końca trwania Loterii, tj. do dnia 1 października 2018 r. oryginalny Dowód
zakupu będący podstawą ww. zgłoszenia oraz potwierdzający Zakup.

2.4.

Dowodem zakupu uprawniającym do wzięcia udziału w Loterii jest oryginalny paragon fiskalny lub
oryginalna faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj.
bez NIP nabywcy (dalej: Dowód zakupu). W Loterii jako dowody zakupu nie będą akceptowane
inne dokumenty poza wskazanymi powyżej, np. kserokopie Dowodu zakupu, faktury VAT
wystawione osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, potwierdzenia dokonania
płatności kartą itp.

2.5.

Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy obejmuje:
2.5.1. wprowadzenie poprawnych i zgodnych z prawdą danych osobowych takich, jak: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
2.5.2. wprowadzenie numeru Dowodu zakupu będącego podstawą danego zgłoszenia;
2.5.3. wprowadzenie unikatowego numeru kasy rejestrującej znajdującego się na Dowodzie
zakupu (dotyczy wyłącznie paragonów fiskalnych);
2.5.4. zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem
i zaakceptowanie jego treści oraz wskazanie, że Uczestnik jest osobą pełnoletnią, o pełnej
zdolności do czynności prawnych i zamieszkałą w Polsce;
2.5.5. kliknięcie przycisku „Wyślij” – co stanowi wysłanie Formularza zgłoszeniowego do
Organizatora.

2.6.

W przypadku Dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego Uczestnik powinien podać
w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 2.5.2. Regulaminu numer znajdujący się w górnej
części paragonu fiskalnego, nad listą produktów oraz unikatowy numer kasy rejestrującej Zakup,
zgodnie z pkt 2.5.3. Regulaminu. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację
przykładowego paragonu fiskalnego, na którym zaznaczono numer Dowodu zakupu oraz
unikatowy numer kasy rejestrującej w rozumieniu Regulaminu.

2.7.

Podczas zgłaszania udziału w Loterii, jako element Formularza zgłoszeniowego, Uczestnik
otrzymuje w zwięzłej formie podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania jego danych
osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii. Szczegółowe informacje dotyczące reguł
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przetwarzania danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii znajdują się w pkt
7 Regulaminu.
2.8.

Jeden Dowód zakupu uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia. Każdy przesłany Formularz
zgłoszeniowy to jedno zgłoszenie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, pod
warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt 2.3.-2.5.
Regulaminu (tzn. w każdym przypadku na podstawie odrębnego Dowodu zakupu), a także przy
użyciu tych samych danych osobowych.

2.9.

Data widniejąca na Dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału
w Loterii.

2.10. W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie, po kliknięciu przycisku „Wyślij”, wyświetlony zostanie
komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii, a ponadto zostanie wysłana
automatyczna wiadomość e-mail na adres podany w Formularzu zgłoszeniowym. W przypadku
błędnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego wyświetlony zostanie komunikat
o stwierdzonych błędach.
2.11. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu
wskazanego w pkt 2.3.2. oraz pkt 2.12. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.
2.12. Zgłoszenie udziału w Loterii zgodnie z pkt 2.1.-2.5. Regulaminu jest możliwe od dnia 7 maja 2018 r.
od godziny 00:00:05 do dnia 3 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59 (dalej: Okres Zgłoszeń).
O chwili przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia, należy przez to rozumieć
wpływ danych teleinformatycznych z Formularza zgłoszeniowego na serwer systemu
teleinformatycznego wykorzystywanego przez Organizatora do zbierania kolejnych zgłoszeń
wpływających w ramach Loterii.
2.13. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w ramach Loterii zostanie nadany kolejny,
indywidualny numer identyfikacyjny. Nadawanie numerów identyfikacyjnych kolejnym
zgłoszeniom odbywa się pod nadzorem wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością
urządzania Loterii, o której mowa w pkt 5 Regulaminu.
2.14. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru
telefonu oraz jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Loterii z jednego numeru telefonu lub
jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu oraz
adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się ten numer telefonu oraz adres e-mail,
które podano razem w pierwszym zgłoszeniu danego Uczestnika (Formularzu zgłoszeniowym).
Każdy numer telefonu oraz adres e-mail traktowany jest w Loterii jako odrębny Uczestnik.
Zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu
lub adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z
podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące naruszenie
Regulaminu i jest podstawą wykluczenia takich osób z udziału w Loterii i pozbawienia ich prawa
do nagrody.
2.15. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz
organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje
takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie
wykluczony z Loterii.
2.16. Zakazane jest korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują zgłoszenia.
Zakazane jest generowanie zgłoszeń w sposób inny niż osobiste wypełnienie Formularza
zgłoszeniowego przez Uczestnika. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą
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zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego
naruszenia.
2.17. Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie w Loterii może zostać zobligowany przez
Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych Dowodów zakupu odpowiadających liczbie
dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie oryginalnych
Dowodów zakupu w odpowiedniej liczbie, zostanie wykluczony z udziału w Loterii.
2.18. Organizator przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału w Loterii automatycznie weryfikuje zgłoszenia
pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w tym zwłaszcza z pkt 2.8. oraz pkt 2.14.-2.16.
Regulaminu. Nadzór nad procesem weryfikacji przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w zdaniu
poprzednim niniejszego punktu, sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru nad Loterią.
2.19. W przypadku, gdy w danym zgłoszeniu (tzn. w Formularzu zgłoszeniowym):
2.19.1. podano numer telefonu, który już wcześniej był podany w innym zgłoszeniu w Loterii
(Formularzu zgłoszeniowym), jednakże razem z innym adresem e-mail, lub
2.19.2. podano adres e-mail, który już wcześniej był podany w innym zgłoszeniu w Loterii
(Formularzu zgłoszeniowym), jednakże razem z innym numerem telefonu
– takie zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu, a jednocześnie wyświetlony zostanie
komunikat informujący Uczestnika, że może on ponowić zgłoszenie, jednakże przy wykorzystaniu
tych samych danych, które podał przy pierwszym zgłoszeniu udziału w Loterii.
2.20. W przypadku, gdy w Loterii zostanie ponownie zgłoszony Dowód zakupu o takim samym zestawie
danych, o których mowa w pkt 2.5.2-.2.5.3. Regulaminu, tj. o takim samym numerze Dowodu
zakupu i numerze kasy rejestrującej, to takie zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu, a
po kliknięciu przycisku „Wyślij” wyświetlony zostanie komunikat: „Podany przez Ciebie Dowód
zakupu został już wcześniej zgłoszony i wzięty pod uwagę w losowaniu.”
3.

PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

3.1.

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych do wydania w Loterii wynosi 147.364,60 zł
(słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 60/100) brutto. Liczba
nagród jest ograniczona i wynosi 285 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć) sztuk.

3.2.

Nagrodami w Loterii są:
3.2.1. 1 (słownie: jedna) nagroda główna;
3.2.2. 4 (słownie: cztery) nagrody II stopnia;
3.2.3. 28 (słownie: dwadzieścia osiem) nagród III stopnia;
3.2.4. 252 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwie) nagrody IV stopnia.

3.3.

Nagrodę główną stanowi samochód marki „Fiat”, model: 500, wersja wyposażenia: Lounge, rok
produkcji: 2018; liczba drzwi: 3, pojemność silnika: 1.2 l, moc silnika: 69 KM; wyposażenie
standardowe: w Załączniku nr 2 do Regulaminu; dodatkowe wyposażenie: Pakiet Uconnect Link
Nav DAB (zawiera: radio Uconnect NAV 7" DAB Bluetooth + port USB i AUX; Funkcja Android
Auto/CarPlay; Dwa głośniki z tyłu), Pakiet CITY II (zawiera: czujnik zmierzchu oraz czujnik deszczu;
czujniki parkowania tylne), Pakiet Komfort (zawiera: tylna kanapa z dzielonym oparciem 50/50;
kieszeń na oparciu fotela pasażera; dywaniki (przednie); siedzenie kierowcy z regulacją
wysokości), wyświetlacz 7-calowy TFT – elektroniczny wyświetlacz zegarów i komputera
pokładowego (dalej: Nagroda Główna). Łączna wartość maksymalna samochodu wynosi
60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. W skład Nagrody Głównej
wchodzi również dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 6.667 zł (słownie: sześć tysięcy
sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), przeznaczona na poczet zryczałtowanego podatku
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dochodowego od wygranej w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej (samochodu oraz
dodatkowej nagrody pieniężnej) wynosi maksymalnie 66.667,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć
tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).
3.4.

Uczestnik, który zostanie wylosowany jako laureat (podstawowy lub rezerwowy) dla Nagrody
Głównej, po poinformowaniu go o wygranej zobowiązany jest wskazać kolor lakieru oraz wnętrza
(tapicerki), w jakich chce otrzymać Nagrodę Główną, zgodnie z pkt 4.18.2. Regulaminu. Dostępne
do wyboru kolory lakieru to: Szary Carrara, Biały Gelato, Czerwony Corallo, Czerwony Passione
oraz Zielony Lattementa. Dostępne do wyboru kolory wnętrza (tapicerki) to: Tkanina LOUNGE
jasnoszary / kość słoniowa – czarny (wykończenie czarne), Tkanina LOUNGE jasnoszary / kość
słoniowa – czarny (wykończenie kość słoniowa), Tkanina LOUNGE jasnoszary / kość słoniowa –
kość słoniowa (wykończenie kość słoniowa), Tkanina LOUNGE jasnoszary/kość słoniowa – czarny
(wykończenie czarne). Wybór koloru lakieru oraz wnętrza (tapicerki), w jakich Uczestnik chce
otrzymać samochód w ramach Nagrody Głównej może mieć wpływ na finalną wartość tego
samochodu, jednakże wartość ta przy każdej z możliwych konfiguracji nie przekroczy kwoty
60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.

3.5.

Nagrodę II stopnia stanowi skuter marki „Peugeot”, model: Django, wersja wyposażenia: Evasion,
rok produkcji: 2018, dostępne kolory: czerwony, niebieski, pomarańczowy, zielony, pojemność
silnika: 125 cm3, moc silnika: 10,5 KM o wartości jednostkowej 12.990,00 zł (słownie: dwanaście
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną
w wysokości 1.443 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści trzy złote), przeznaczoną na poczet
zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii (dalej: Nagroda II Stopnia). Łączna
wartość jednej Nagrody II Stopnia wynosi 14.443,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta
czterdzieści trzy złote 00/100), a łączna wartość wszystkich Nagród II Stopnia wynosi 57.732,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 00/100). Organizator
zastrzega, że na każdy tydzień Okresu Zgłoszeń przewidziana do wydania jest jedna Nagroda II
Stopnia w z góry określonym przez Organizatora kolorze, spośród wymienionych w zdaniu
pierwszym niniejszego punktu. Oznacza to, że Uczestnik nie ma wpływu na wybór koloru Nagrody
II Stopnia, w przypadku, gdyby został wylosowany jako laureat dla tej Nagrody. Organizator
każdorazowo poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Loterii, jaki kolor Nagrody II
Stopnia przewidziany jest do wydania w danym tygodniu Okresu Zgłoszeń.

3.6.

Nagrodę III stopnia stanowi aparat fotograficzny Fujifilm Instax Mini 9 o wartości jednostkowej
300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) brutto (dalej: Nagroda III Stopnia). Łączna wartość
wszystkich Nagród III Stopnia wynosi 8.400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych
00/100).

3.7.

Nagrodę IV stopnia stanowi zestaw lakierów hybrydowych marki „NeoNail” w różnych wersjach
kolorystycznych o wartości jednostkowej 57,80 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych 80/100)
brutto (dalej: Nagroda IV Stopnia). Łączna wartość wszystkich Nagród IV Stopnia wynosi 14.565,60
zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 60/100). Uczestnik nie ma
wpływu na wybór kolorów lakierów hybrydowych wchodzących w skład Nagrody IV Stopnia.

3.8.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Dodatkowe
nagrody pieniężne przypisane do Nagrody Głównej oraz Nagród II Stopnia nie będą podlegały
wydaniu laureatom, ale zostaną potrącone przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet pokrycia podatku od wygranej
w Loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

3.9.

Nagrody III Stopnia oraz Nagrody IV Stopnia są zwolnione z podatku dochodowego od osób
fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ
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4.1.

W dniu 6 maja 2018 r., a więc przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej i zgłaszania
udziału w Loterii, o którym mowa w pkt 1.4. Regulaminu, Organizator wytypuje po dziesięć godzin
(z dokładnością co do minuty) dla każdego z dni Okresu Zgłoszeń, które zostaną wykorzystane
w celu przyznania Nagród III Stopnia oraz Nagród IV Stopnia (dalej: Zwycięskie Godziny). Nagrody
III Stopnia oraz Nagrody IV Stopnia będą przyznawane w Loterii tym Uczestnikom, którzy jako
pierwsi od momentu wybicia Zwycięskiej Godziny ustalonej dla danego dnia Okresu Zgłoszeń
przyślą swoje zgłoszenia w Loterii, zgodnie z pkt 4.6. i 4.7. Regulaminu.

4.2.

Organizator wytypuje Zwycięskie Godziny w następujący sposób:
4.2.1. zostanie przygotowanych 28 osobnych kart z oznaczeniami kolejnych dni składających się
na Okres Zgłoszeń i karty te zostaną umieszczone w urnie nr 1;
4.2.2. zostaną przygotowane dwie dodatkowe urny (nr 2 i 3), w których znajdowały się będą
karty z cyframi:
4.2.2.1. urna nr 2: cyfry z zakresu od 0 do 5;
4.2.2.2. urna nr 3: cyfry z zakresu od 0 do 9;
4.2.3. pracownik Organizatora lub inna wskazana przez niego osoba, przebywając w samotności
i bez jakiegokolwiek dostępu ze strony jakichkolwiek innych osób, z urny nr 1 kolejno
losować będzie karty z oznaczeniami dni składających się na Okres Zgłoszeń;
4.2.4. po wylosowaniu z urny nr 1 każdej karty z oznaczeniem dnia Okresu Zgłoszeń, osoba,
o której mowa w pkt 4.2.3. Regulaminu przeprowadzi dziesięć losowań, w każdym po
dwie cyfry z urny nr 2 oraz dwie cyfry z urny nr 3;
4.2.5. z cyfr wylosowanych kolejno z urn nr 2 i nr 3 zostanie utworzonych pięć Zwycięskich
Godzin dla dnia, którego karta została wcześniej wylosowana, w ten sposób, że:
a.

pierwsza cyfra wylosowana z urny nr 2 będzie stanowić cyfrę dziesiątki godzin;

b.

druga cyfra wylosowana z urny nr 2 będzie stanowić cyfrę dziesiątki minut;

c.

pierwsza cyfra wylosowana z urny nr 3 będzie stanowić cyfrę jednostki godzin;

d.

druga cyfra wylosowana z urny nr 3 będzie stanowić cyfrę jednostki minut.

Jeśli cyfra wylosowana z danej urny nie pozwoliłaby na utworzenie istniejącej w ciągu doby
godziny, to jest ona odrzucana i losowanie z danej urny powtarza się do momentu wylosowania
cyfry pozwalającej na utworzenie istniejącej godziny. Po skutecznym wylosowaniu danej cyfry,
karta zawierająca tę cyfrę jest umieszczana z powrotem we właściwej urnie razem
z ewentualnymi kartami, które zostały wylosowane wcześniej, jednakże zostały odrzucone ze
względów opisanych w zdaniu poprzednim.
Przykład: jeśli zostanie wylosowana karta z datą 18.05.2018 r., a następnie z urny nr 2 zostaną
wylosowane cyfry 1 i 4, a z urny nr 3 zostaną wylosowane cyfry 8 i 7, to jedną ze Zwycięskich
Godzin w dniu 18 maja 2018 r. będzie godzina 18:47. Jeśli jednak z urny nr 2 jako pierwsza zostanie
wylosowana cyfra 5, to jest ona odrzucana (nie istnieje w ciągu doby godzina, której cyfra
dziesiątek wynosi 5, nie ma np. godziny 52:23), a losowanie cyfry jest powtarzane do momentu
wylosowania cyfry pozwalającej na utworzenie istniejącej godziny.
4.3.

Kolejnym Zwycięskim Godzinom ustalonym dla poszczególnych dni Okresu Zgłoszeń w sposób
określony w pkt 4.2. Regulaminu zostaną nadane oznaczenia literowe. Pierwsza Zwycięska
Godzina ustalona dla danego dnia Okresu Zgłoszeń otrzyma oznaczenie „A”, druga oznaczenie „B”
itd. aż do dziesiątej, która otrzyma oznaczenie „J”.

4.4.

Zwycięskie Godziny ustalone dla poszczególnych dni Okresu Zgłoszeń nie mogą zostać
w jakikolwiek sposób zmienione i nie mogą zostać ujawnione jakimkolwiek osobom innym niż
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osoba, o której mowa w pkt 4.2.3 Regulaminu. Osoba ta zostanie zobowiązana do zachowania
ustalonych Zwycięskich Godzin w tajemnicy, pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz
cywilnoprawnej z tytułu kary umownej w wysokości równej co najmniej wartości puli nagród
w Loterii. Zwycięskie Godziny ustalone dla poszczególnych dni Okresu Zgłoszeń zostaną
wprowadzone przez osobę, o której mowa w pkt 4.2.3 Regulaminu do serwera
teleinformatycznego wykorzystywanego przez Organizatora do zbierania kolejnych zgłoszeń
wpływających w ramach Loterii, rejestrując dokładnie czas wpływu poszczególnych zgłoszeń.
Powyższy serwer nie będzie przeprowadzał jakichkolwiek losowań, a jedynie rejestrował dokładny
czas dokonywania zgłoszeń oraz ustalał które zgłoszenia zostaną nagrodzone Nagrodą III Stopnia
lub Nagrodą IV Stopnia.
4.5.

Laureatami Loterii zostaną Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe zgłoszenia, zostaną wyłonieni
zgodnie z pkt 4.6.-4.13. Regulaminu i spełnią wszystkie warunki otrzymania nagrody określone
w Regulaminie (dalej: Laureaci).

4.6.

Każdego dnia Okresu Zgłoszeń zostanie przyznana jedna Nagroda III Stopnia. Otrzyma ją
Uczestnik, który, począwszy od wybicia Zwycięskiej Godziny A dla danego dnia, prześle jako
pierwszy zgłoszenie w Loterii.

4.7.

Każdego dnia Okresu Zgłoszeń zostanie przyznanych również dziewięć Nagród IV Stopnia.
Pierwszą Nagrodę IV Stopnia otrzyma Uczestnik, który, począwszy od wybicia Zwycięskiej Godziny
B dla danego dnia, prześle jako pierwszy zgłoszenie w Loterii. Kolejne Nagrody III Stopnia będą
przyznawane na takich samych zasadach po wybiciu Zwycięskich Godzin C, D, E, F, G, H, I oraz J.

4.8.

Jeśli Nagroda III Stopnia lub Nagroda IV Stopnia przypisana do danej Zwycięskiej Godziny nie
zostanie przyznana ze względu na to, że po jej wybiciu nie zostanie przesłane żadne zgłoszenie,
to taka Nagroda podlega zawsze przyznaniu w pierwszej kolejności za kolejne przesłane w Loterii
zgłoszenie, choćby doszło do wybicia kolejnej Zwycięskiej Godziny. Oznacza to, że jeśli po wybiciu
danej Zwycięskiej Godziny nie zostanie przesłane żadne zgłoszenie w Loterii i wybije kolejna
Zwycięska Godzina, to tak czy inaczej pierwsze przesłane zgłoszenie w Loterii uznaje się za
zwycięskie dla najwcześniejszej Zwycięskiej Godziny, dla której nie przyznano Nagrody III Stopnia
lub Nagrody IV Stopnia, a dopiero kolejne ewentualne zgłoszenie uznaje się za zwycięskie dla
kolejnej Zwycięskiej Godziny.
Dla przykładu: Zwycięska Godzina A to 18:12, Zwycięska Godzina B to 18:30, a Zwycięska Godzina
C to 19:05. W okresie pomiędzy 18:12 a 19:05 nie zostało przesłane żadne zgłoszenie w Loterii.
Kolejne zgłoszenia w Loterii zostały przesłane o 19:07, 19:10 oraz 19:15. W takiej sytuacji Nagrodę
III Stopnia dla Zwycięskiej Godziny A otrzyma zgłoszenie przesłane o 19:07, Nagrodę IV Stopnia
dla Zwycięskiej Godziny B otrzyma zgłoszenie przesłane o 19:10, a Nagrodę IV Stopnia dla
Zwycięskiej Godziny C otrzyma zgłoszenie przesłane o 19:15.

4.9.

W najbliższy dzień roboczy po zakończeniu każdego tygodnia Okresu Zgłoszeń Organizator
przeprowadzi losowanie 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody II Stopnia spośród zgłoszeń, które
zostały nadesłane w danym tygodniu Okresu Zgłoszeń. W losowaniu Nagród II Stopnia zostaną
wzięte pod uwagę również zgłoszenia, na podstawie których przyznane zostały Nagrody III Stopnia
oraz Nagrody IV Stopnia w danym tygodniu Okresu Zgłoszeń.
Oznacza to, że jeśli np. w pierwszym tygodniu Okresu Zgłoszeń trwającym w dniach od 7 maja
2018 r. do 13 maja 2018 r. dane zgłoszenie zostanie wyłonione jako zwycięskie dla Nagrody III
Stopnia, to takie zwycięskie zgłoszenie bierze dodatkowo udział w losowaniu Nagród II Stopnia za
ten Okres Zgłoszeń (w przedstawionym przykładzie losowanie Nagród II Stopnia odbędzie się w
dniu 14 maja 2018 r.). Łącznie w Loterii Organizator przeprowadzi 4 (słownie: cztery) losowania
Laureatów Nagród II Stopnia. Losowania Laureatów Nagród II Stopnia odbywać się będą w biurze
Organizatora przy ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-843 Poznań, każdorazowo po godzinie 14:00.
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4.10. Losowanie Laureata Nagrody II Stopnia polega na ręcznym wylosowaniu z urn przez osobę
wyznaczoną przez Organizatora kartek (lub innych przedmiotów) z cyframi z zakresu od 0 do 9,
które złożą się na numer zwycięskiego zgłoszenia, nadanego mu wcześniej zgodnie z pkt 2.13.
Regulaminu. Liczba urn z kartkami (lub innymi przedmiotami) z cyframi uzależniona jest od liczby
zgłoszeń, które wpłyną do Organizatora w ramach Loterii – w ten sposób, żeby z poszczególnych
urn wyciągane były cyfry, które kolejno stanowić będą cyfry jedności, dziesiątek, setek,
tysięcy, itd.
Na przykład: gdy w danym tygodniu Okresu Zgłoszeń kolejnym zgłoszeniom zostaną nadane
numery od 459000 do 658922, urn będzie sześć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca,
tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Na przykład: gdy cyfra
wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana
w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, cyfra wylosowana w piątej urnie to
0, a cyfra wylosowana w szóstej urnie to 5, zwycięskim zgłoszeniem będzie to, któremu nadano
wcześniej zgodnie z pkt 2.13. Regulaminu numer 502153. W ostatniej urnie znajdować się będą
jedynie takie cyfry, które mogą pozwolić na utworzenie istniejącego numeru zgłoszenia (np. jeśli
w danym tygodniu Okresu Zgłoszeń kolejnym zgłoszeniom zostaną nadane numery od 459000 do
658922, to w ostatniej urnie z cyframi tysięcy znajdować się będą cyfry od 4 do 6, a nie będzie
w niej cyfr od 0 do 3 oraz od 7 do 9, gdyż wylosowanie którejkolwiek z nich w żadnym przypadku
nie pozwoliłoby na wyłonienie zwycięskiego zgłoszenia). W przypadku wylosowania z ostatniej
urny cyfry, która nie pozwala na utworzenie istniejącego numeru zgłoszenia, to taka cyfra jest
odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry pozwalającej na
utworzenie istniejącego numeru zgłoszenia (np. gdy przy zgłoszeniach z numerami od 459000 do
658922 z pierwszej urny wylosowana zostałaby cyfra 7, z drugiej cyfra 5, z trzeciej cyfra 8, z
czwartej cyfra 4, z piątej cyfra 7, a szóstej cyfra 6, to wylosowany numer 674857 nie dawałby
istniejącego numeru zgłoszenia, stąd cyfra 6 zostałaby odrzucona, a dalsze losowanie dotyczyłoby
jedynie cyfr 4 oraz 5).
4.11. Na potrzeby przeprowadzania losowań, o których mowa w pkt 4.10. Regulaminu przyjmuje się,
że po nadaniu w Loterii kolejnego numeru identyfikacyjnego, na który składa się większa niż dotąd
ilość cyfr, wszystkim dotychczas nadanym numerom identyfikacyjnym w domyśle zostaje dodana
cyfra „0” na początku danego numeru identyfikacyjnego (np. jeśli zostanie nadany numer
identyfikacyjny 10, to na potrzeby losowań przyjmuje się, że dotychczasowe numery
identyfikacyjne 1-9 zostają zmienione w domyśle na numery 01-09; jeśli zostanie nadany numer
identyfikacyjny 100, to na potrzeby losowań przyjmuje się, że dotychczasowe numery
identyfikacyjne 01-99 zostają zmienione w domyśle na numery 001-099, itd.).
4.12. Po zakończeniu Okresu Zgłoszeń, w dniu 4 czerwca 2018 r., bezpośrednio po zakończeniu
losowania Laureata Nagrody II Stopnia, Organizator przeprowadzi losowanie Laureata Nagrody
Głównej spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły do niego w ramach Loterii. W losowaniu
biorą udział również zgłoszenia, na podstawie których przyznane zostały Nagrody II Stopnia,
Nagrody III Stopnia lub Nagrody IV Stopnia. Losowanie Nagrody Głównej zostanie
przeprowadzone zgodnie z odpowiednio zastosowanymi zasadami obowiązującymi przy
przeprowadzaniu losowań Laureatów Nagród II Stopnia, tj. zgodnie z pkt 4.9.-4.11. Regulaminu.
4.13. W trakcie losowań Laureatów Nagród II Stopnia oraz Laureata Nagrody Głównej wylosowanych
zostanie również po jednym Laureacie rezerwowym dla każdej z ww. nagród. Nagroda II
Stopnia/Nagroda Główna zostanie przyznana Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy
Laureat podstawowy dla danej nagrody nie spełni warunków lub wymagań jej uzyskania
określonych w Regulaminie. Laureaci rezerwowi są powiadamiani o przyznaniu im danej nagrody
wówczas, gdy okaże się, że Laureat podstawowy nie spełnił ww. warunków lub wymagań i tym
samym prawo do danej nagrody przeszło na Laureata rezerwowego. Jeśli również Laureat
rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu danej nagrody określonych
w Regulaminie, nagroda ta pozostaje własnością Organizatora. Do Laureata rezerwowego stosuje

8

się odpowiednio wszystkie warunki i wymagania uzyskania danej nagrody przewidziane dla
Laureata podstawowego.
4.14. Uczestnik w ramach liczby zgłoszeń możliwych do przesłania w Loterii (por. pkt 2.8. Regulaminu)
może uzyskać prawo do dowolnej liczby nagród z puli, jednakże na podstawie jednego zgłoszenia
może otrzymać:
4.14.1. jedną Nagrodę II Stopnia, oraz
4.14.2. jedną Nagrodę III Stopnia albo Nagrodę IV Stopnia (tzn. nie może na podstawie jednego
zgłoszenia otrzymać Nagrody III Stopnia oraz Nagrody IV Stopnia).
Uczestnik, który na podstawie danego zgłoszenia uzyskał prawo do Nagrody II Stopnia i/lub
Nagrody III Stopnia albo Nagrody IV Stopnia, może na podstawie tego samego zgłoszenia uzyskać
również prawo do Nagrody Głównej. Łącznie w Loterii jeden Uczestnik na podstawie jednego
zgłoszenia może zatem uzyskać prawo do maksymalnie 3 nagród (tj. jednej Nagrody II Stopnia,
jednej Nagrody III Stopnia albo Nagrody IV Stopnia oraz dodatkowo Nagrody Głównej).
4.15. Laureaci Nagród III Stopnia oraz Nagród IV Stopnia zostaną powiadomieni o przyznaniu im
nagrody niezwłocznie po wyłonieniu ich zgodnie z pkt 4.6.-4.8. Regulaminu, za pomocą
komunikatu na stronie internetowej Loterii (dostępnego również do pobrania pliku w formacie
*.pdf) oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podane przez nich adresy e-mail
w Formularzu zgłoszeniowym. Treść komunikatu dla Laureatów Nagród III Stopnia oraz Nagród IV
Stopnia: „Gratulujemy wygranej! Szczegółowe warunki dotyczące odbioru nagrody znajdują się w
regulaminie oraz zostaną przesłane na adres e-mail, który podałeś w formularzu zgłoszeniowym
w ciągu 3 dni roboczych.”
4.16. W terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia każdego losowania Laureatów Nagród II
Stopnia, Laureaci ci będą powiadamiani przez Organizatora o wylosowaniu ich zgłoszeń za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adresy e-mail podane przez nich w Formularzu
zgłoszeniowym. Wiadomość zawierać będzie informacje o terminie i sposobie spełnienia
warunków formalnych niezbędnych do wydania Nagrody II Stopnia w Loterii. W związku
z powyższym, Uczestnicy powinni bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail,
a także jej folder SPAM – na wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki
zakwalifikowana przez automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorcze.
4.17. W terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania Laureata Nagrody Głównej,
Laureat ten zostanie powiadomiony przez Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.
Wiadomość będzie zawierać informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych
niezbędnych do wydania Nagrody Głównej w Loterii. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni
bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail, a także jej folder SPAM – na
wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez
automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorcze.
4.18. Każdy z Laureatów nagród w Loterii w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
momentu powiadomienia o wygranej (czy to zgodnie z pkt 4.15. Regulaminu czy też zgodnie z pkt
4.16.-4.17. Regulaminu) jest zobowiązany doręczyć Organizatorowi (np. osobiście lub listem
poleconym z dopiskiem na kopercie „Loteria NeoNail”) na adres biura Organizatora: RiverWood
Sp. z o.o., ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-843 Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty)
zawierające:
4.18.1. oświadczenie Laureata o jego danych osobowych (tj. imię, nazwisko, numer telefonu
komórkowego oraz adres e-mail – dane te muszą być zgodne z danymi podanymi w
Formularzu zgłoszeniowym, a także adres zamieszkania) zgodnie z formularzem
stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu i udostępnionym na stronie internetowej
Loterii www.loteria.neonail.pl;
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4.18.2. w przypadku Laureata Nagrody Głównej – wskazanie koloru lakieru oraz wnętrza
(tapicerki), w jakich chce otrzymać Nagrodę Główną, spośród kolorów przedstawionych
w formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu i udostępnionym na stronie
internetowej Loterii www.loteria.neonail.pl;
4.18.3. oryginalny Dowód zakupu, którego numer oraz unikatowy numer kasy rejestrującej będą
zgodne z numerami podanymi w zgłoszeniu udziału w Loterii;
4.18.4. oświadczenie Laureata o następującej treści: „Oświadczam, że nie jestem członkiem
organu ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Cosmo Group Sp. z o.
o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ani RiverWood Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ani też
członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2. regulaminu ww. loterii.”;
4.18.5. kserokopię lub czytelne zdjęcie dowodu tożsamości w celu udokumentowania wieku
Laureata, zgodnie z pkt 2.1. Regulaminu, a w przypadku Laureata Nagrody Głównej oraz
Laureatów Nagród II Stopnia również w celu udokumentowania numeru PESEL i numeru
dowodu tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty
urodzenia i obywatelstwa) – zgodnie z art. 20 ust. 5 oraz ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4.19. Dowód zakupu potwierdza dokonanie Zakupu, jeżeli spełnia następujące warunki:
4.19.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez sklep, którego dane się na nim znajdują, nie jest
podrobiony lub sfałszowany;
4.19.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego
autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
4.19.3. na liście zakupów na dowodzie zakupu jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż
Zakup dotyczył Produktu lub Produktów Promocyjnych, bądź też na Dowodzie zakupu
widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż Zakup dotyczył Produktu lub
Produktów Promocyjnych. Jeśli z treści Dowodu zakupu nie wynikają jasno powyższe
warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (pieczątka sklepu i podpis
jego przedstawiciela).
4.20. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska
każdego Laureata na stronie internetowej Loterii, co nastąpi nie później niż do dnia 10 lipca
2018 r. Wyniki Loterii dostępne będą na stronie internetowej Loterii do dnia 1 października 2018
r.
4.21. Nagroda Główna oraz Nagrody II Stopnia zostaną wydane ich Laureatom w terminie uzgodnionym
indywidualnie pomiędzy Organizatorem i poszczególnymi Laureatami. Laureat Nagrody Głównej
oraz Laureaci Nagród II Stopnia zobowiązani są odebrać przyznaną im Nagrodę osobiście, w
miejscu i terminie uzgodnionym z Organizatorem. Nagroda Główna oraz Nagrody II Stopnia mogą
być wydawane ich Laureatom w różnych terminach, jednakże nie później niż do 10 września
2018 r.
4.22. Laureat Nagrody Głównej oraz Laureat Nagrody II Stopnia będzie zobowiązany przed wydaniem
mu nagrody dopełnić następujących formalności w celu odbioru nagrody:
4.22.1. udostępnić swój dowód tożsamości, którego kserokopia lub zdjęcie zostało przez
Laureata przesłane wcześniej zgodnie z pkt 4.18.5. Regulaminu, dla potwierdzenia danych
osobowych Laureata;
4.22.2. wyrazić zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub filmie
z momentu przekazania nagrody w działaniach promocyjnych dotyczących Loterii oraz
marki NeoNail;
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4.22.3. wypełnić i podpisać protokół odbioru nagrody.
4.23. Z chwilą spełnienia wymogów określonych w pkt 4.22. Regulaminu uznaje się, że Nagroda
Główna/Nagroda II Stopnia przeszła na własność jej Laureata. Laureat otrzyma od Organizatora
kluczyki do samochodu/skutera oraz wszelką dokumentację niezbędną dla jego zarejestrowania.
Za rejestrację samochodu/skutera i zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu
odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny jest Laureat.
4.24. Laureat Nagrody Głównej otrzyma tę Nagrodę (samochód) w takim kolorze lakieru oraz wnętrza
(tapicerki), który wskazał w formularzu zgodnie z pkt 4.18.2. Regulaminu. Trzymiesięczny termin
na wydanie Nagrody Głównej uzasadniony jest tym, że dopiero po potwierdzeniu uprawnień
Laureata Nagrody Głównej do jej otrzymania, Organizator może dokonać zamówienia tej Nagrody
w odpowiednim kolorze lakieru oraz wnętrza (tapicerki).
4.25. Nagrody III Stopnia oraz Nagrody IV Stopnia zostaną wydane ich Laureatom nie później niż do dnia
2 lipca 2018 r. w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej na adresy zamieszkania podane przez
Laureatów zgodnie z pkt 4.18.1. Regulaminu.
4.26. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród oraz
odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.
4.27. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Uczestnika (w tym również Laureata), jego
uprawnień do uzyskania nagrody w Loterii, autentyczności zgłoszonego lub przedstawionego
przez niego Dowodu zakupu czy też zgodności postępowania Uczestnika w Loterii z Regulaminem,
Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww.
wątpliwości, w tym zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do przesłania w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania:
4.27.1. podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika oświadczenia, że spełnia on wszystkie
wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie
Organizatora postanowień Regulaminu;
4.27.2. podania innych, dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych
z udziałem w Loterii, np. dotyczących numerów telefonów i adresów e-mail, z których
Uczestnik korzystał na potrzeby Loterii;
4.27.3. pisemnej zgody Uczestnika na uzyskanie w jego imieniu danych objętych tajemnicą
telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów telefonów, które są zarejestrowane na
Uczestnika, od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi
telekomunikacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie
art. 159 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne ww. operatorów z zachowania
tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów, które
są zarejestrowane na Uczestnika i polecenie ich ujawnienia Organizatorowi.
4.28. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Laureatom, co do których
stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień
Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału
w Loterii z Regulaminem, np.:
4.28.1. branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnego numeru telefonu (tj. nieobsługiwanego przez
żadnego z operatorów na terenie RP), więcej niż jednego numeru telefonu lub adresu email, przy użyciu innych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby, lub
4.28.2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny, lub
4.28.3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.
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4.29. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii pozostają własnością Organizatora, o ile
postanowienia Regulaminu nie zawierają podstawy ich wydania Laureatom rezerwowym.
4.30. W związku z brakiem odbioru nagrody z przyczyny leżącej wyłącznie po stronie Laureata, uznaje
się, że nagroda została prawidłowo wydana w ramach Loterii i nie podlega ponownemu
wydaniu Laureatowi przez Organizatora.
5.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna
komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: Komisja), która działa na podstawie
swojego regulaminu wydanego przez Organizatora. W skład Komisji wchodzi osoba, która:
5.1.

przed rozpoczęciem pełnienia funkcji odbyła szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych
i regulaminu Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych
z nadzorowaniem Loterii;

5.2.

ma nienaganną opinię;

5.3.

posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;

5.4.

nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.

Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 7 maja 2018 r. do 24 września 2018 r. Reklamacje
doręczone Organizatorowi po dniu 24 września 2018 r. nie będą rozpatrywane.

6.2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier
hazardowych:
6.2.1. imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz podpis,
6.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
6.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna pod nazwą „Loteria
NeoNail”),
6.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.

6.3.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres biura Organizatora tj.
RiverWood Sp. z o.o., ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-843 Poznań z dopiskiem "Reklamacja –
Loteria NeoNail". Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
Organizator dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście do biura Organizatora
w terminie od 7 maja 2018 r. do 24 września 2018 r. w dni robocze w godzinach od 10:00 do
16:00.

6.4.

Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie
listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do 1 października 2018 r. Decyzje Komisji
w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji Komisji
telefonicznie. Koszty powiadomienia za każdym razem ponosi Organizator.

6.5.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Komisji w przedmiocie
rozstrzygnięcia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na
drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

6.6.

Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
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7.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1.

Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (do 24 maja 2018 r.) oraz rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (od 25 maja 2018 r.).

7.2.

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Cosmo Group spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A, 60-476 Poznań;
telefon +48 612 502 439, e-mail: info@neonail.pl. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku
(za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 9.00-17.00.

7.3.

Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii, w zakresie, w jakim są one przetwarzane
w celu wydania nagród, realizacji obowiązków z art. 20 ustawy o grach hazardowych oraz
w zakresie postępowań reklamacyjnych jest organizator Loterii – RiverWood spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, biuro przy ul. Wszystkich Świętych 4A, 61-853 Poznań;
telefon +48 61 222 66 69, e-mail: biuro@riverwood.pl. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do
piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10:00 - 17:00.

7.4.

Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji
postanowień jej Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na tej
podstawie, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora wynikających
z przeprowadzania Loterii. Dane osobowe Laureatów Loterii przetwarzane są w celach opisanych
w pkt 7.3. Regulaminu dla wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze na mocy
przepisów prawa.

7.5.

Odbiorcami danych Uczestników Loterii są następujące kategorie podmiotów: Organizator jako
podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Loterii,
a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy),
np. salon, w którym nastąpi odbiór Nagrody Głównej oraz Nagród II Stopnia, firmy kurierskie,
dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp.

7.6.

Podanie danych osobowych przez Uczestników Loterii jest niezbędne, aby wziąć udział w Loterii,
a w przypadku Laureatów Loterii jest obowiązkiem ustawowym (por. pkt 7.4. Regulaminu).
Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Loterii, w tym odbiór nagród.

7.7.

Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą do końca roku 2023 r., tj. upływu
okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej oraz związanej
z urządzaniem loterii promocyjnej.

7.8.

Każdy Uczestnik Loterii ma prawo do:
7.8.1. żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych;
7.8.2. przenoszenia swoich danych;
7.8.3. wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie danych osobowych.

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Loterii www.loteria.neonail.pl w terminie od 7
maja 2018 r. do 1 października 2018 r., a także w biurze Organizatora w dni robocze ww. okresu
w godzinach od 10:00 do 16:00.

8.2.

Udział w Loterii jest dobrowolny.
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8.3.

Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.4.

Zasady przeprowadzania Loterii określa wyłącznie Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o grach hazardowych, Kodeksu cywilnego oraz innych
ustaw.

8.5.

Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym
w ustawie o grach hazardowych oraz po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie
mogą naruszać praw konsumenta.

8.6.

Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji
wypłaconych (wydanych) wygranych z dnia 22 czerwca 2010 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
NUMER PARAGONU FISKALNEGO – WIZUALIZACJA

SKLEP XYZ
ul. Przykładowa X, 00-000 Miasto
NIP 1234567890
2018-05-23

nr. wydr. W12345

Numer Dowodu zakupu

PARAGON FISKALNY
Lakier hybrydowy NeoNail
2 szt* pln
Sprzed. opod. PTU A
Kwota A 23,00%
Podatek PTU

SUMA PLN

60,00

60,00A
60,00
13,80
13,80

60,00

000000
14:19
76FVQ-BMDQI-SL8WE-3ENLU-YGWX7
BAE 1234567
Gotówka
Płatność
Reszta
Nr transakcji 6

Unikatowy numer kasy rejestrującej

100,00
zapłacono gotówką
40,00
71100
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ZAŁĄCZNIK NR 2
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE SAMOCHODU STANOWIĄCEGO NAGRODĘ GŁÓWNĄ
AUDIO - TELEMATYKA
• Kierownica pokryta skórą ze
sterowaniem radia Uconnect
• Radio Uconnect 5" Bluetooth + port
USB i AUX
• Usługi Uconnect LIVE

•

BEZPIECZEŃSTWO
• Poduszka powietrzna kolanowa
kierowcy
• Czujniki zapięcia pasów
• ESC (elektroniczna stabilizacja toru
jazdy - zawiera systemy jak ASR, MSR,
HBA, Hill Holder)
• Poduszka powietrzna kierowcy
• Poduszka powietrzna pasażera
• Poduszki powietrzne przednie boczne
• Kurtyny powietrzne
• Uchwyty Isofix trzypunktowe na tylnej
kanapie
• Reflektory dodatkowe do jazdy
dziennej (DRL)
• ABS + EBD
• BAS - Brake Assist System
• ESS - (Emergency Stop Signalling) system sygnalizacji awaryjnego
hamowania
• Immobiliser Fiat Code
• Ogranicznik prędkości
• TPMS - monitoring ciśnienia powietrza
w oponach

•
•

FELGI
•

Felgi ze stopów lekkich 15" 14ramienne

KOMFORT / FUNKCJONALNOŚĆ
• Dwustopniowe elektryczne
wspomaganie kierownicy Dualdrive z
trybem CITY

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tylna kanapa z dzielonym oparciem
50/50
Korek wlewu paliwa zamykany na
kluczyk
Tempomat
Centralny zamek i elektrycznie
otwierane szyby przednie
Komputer pokładowy "My Car"
Fix&Go - zestaw do naprawy opon ze
sprężarką (wyklucza koło zapasowe)
Gniazdko zasilające 12V na tunelu
środkowym
Fotel pasażera z mechaniczną pamięcią
ustawienia
Klimatyzacja manualna
Kolumna kierownicy z regulacją
wysokości
Reflektory przednie z funkcją "Follow
Me Home"
Sterowanie centralnym zamkiem za
pomocą pilota w kluczyku
System GSI (Gear Shift Indicator)

LOGISTYKA I SPEDYCJA
• Trójkąt ostrzegawczy
• Instrukcja obsługi w języku polskim
• Gaśnica
• Naklejka z numer infolinii Ciao Fiat
• Tabliczka znamionowa - rynek polski
NADWOZIE I STYL
• Zderzaki w kolorze nadwozia
• Dach szklany panoramiczny stały z
roletą przeciwsłoneczną
• Lusterka boczne elektrycznie
sterowane w kolorze nadwozia
• PAKIET CHROMO - chromowane listwy
pod bocznymi oknami + końcówka rury
wydech. + listwy na zderzaki
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ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
W związku z wygraną w loterii promocyjnej pt. „Loteria NeoNail”, organizowanej przez RiverWood Sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.
I. NAGRODA WYGRANA W LOTERII (można wskazać tylko jedną):



Nagroda Główna (Fiat 500)
Kolor lakieru (do wyboru):

Szary Carrara
Biały Gelato
Czerwony Corallo
Czerwony Passione
Zielony Lattementa
Kolor wnętrza (do wyboru):
Tkanina LOUNGE jasnoszary / kość słoniowa – czarny (wykończenie czarne)
Tkanina LOUNGE jasnoszary / kość słoniowa – czarny (wykończenie kość słoniowa)
Tkanina LOUNGE jasnoszary / kość słoniowa – kość słoniowa (wykończenie kość słoniowa)
Tkanina LOUNGE jasnoszary/kość słoniowa – czarny (wykończenie czarne)





Nagroda II Stopnia (Peugeot Django)
Nagroda III Stopnia (Aparat Instax)
Nagroda IV Stopnia (Zestaw lakierów NeoNail)

II. DANE OSOBOWE LAUREATA:
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
III. OŚWIADCZENIE LAUREATA
Oświadczam, że nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Cosmo
Group Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu ani RiverWood Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ani też członkiem
rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2. regulaminu ww. loterii.
DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA
………………………………………………………….
Pamiętaj, aby załączyć:
1) Dowód zakupu, którego numer podałaś/eś w nagrodzonym zgłoszeniu;
2) Czytelną kserokopię lub zdjęcie twojego dowodu tożsamości.
Kserokopia lub czytelne zdjęcie Twojego dowodu tożsamości jest dla nas konieczne w celu sprawdzenia czy jesteś osobą pełnoletnią (jest to wymóg udziału w Loterii
zgodnie z pkt 2.1. jej regulaminu). W przypadku, gdy jesteś Laureatem Nagrody Głównej (Fiat 500) lub Nagrody II Stopnia (Peugeot Django), kserokopia lub czytelne
zdjęcie Twojego dowodu tożsamości jest dla nas konieczne również w celu udokumentowania Twojego numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości (a jeśli nie masz
numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa). Wymóg zbierania takich informacji nakłada na nas prawo, a dokładnie art. 20 ust. 5 oraz
ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (możesz sprawdzić treść ww. przepisów na
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092011540).
Na kserokopii lub zdjęciu mogą zostać zakryte inne informacje wynikające z Twojego dowodu tożsamości, niż te które potrzebujemy (standardowo wystarczy odkryte
imię i nazwisko oraz data urodzenia). W przypadku Laureatów Nagrody Głównej (Fiat 500) lub Nagrody II Stopnia (Peugeot Django) odkryte muszą pozostać również
informacje o numerze PESEL oraz numerze dowodu tożsamości.
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