REGULAMIN KONKURSU
„Miliony kręcą każdego!”

§ 1 [Organizacja Konkursu]
1.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Miliony kręcą każdego”,
zwany dalej „Konkursem”.

2.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej
http://konkurs.lotto.pl (dalej: „Strona Konkursowa”).

3.

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(03-728), przy ulicy Targowej 25, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000007411, NIP: 525-00-10-982, kapitał zakładowy 279 142 000 złotych, zwany
dalej „Organizatorem”.

4.

Do Konkursu można się zgłosić przesyłając zgłoszenie konkursowe (dalej: „Zgłoszenie”) w formie poprawnie
wypełnionego formularza konkursowego, znajdującego się na Stronie Konkursowej http://konkurs.lotto.pl
oraz uzupełnienie odpowiedzią (dalej: „Odpowiedź na Pytanie Konkursowe”) na postawione przez
Organizatora pytanie konkursowe (dalej: „Pytanie Konkursowe) odpowiedniego pola w tym formularzu.

5.

Konkurs trwa od 21 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. do godz. 12.00.

6.

Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.

§ 2 [Uczestnicy]
1.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.

Konkurs ogłoszony zostanie na Stronie Internetowej http://konkurs.lotto.pl.

3.

Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być pełnoletnie osoby
fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność
do czynności prawnych, które w momencie dokonania Zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:
a.

dokonają Zgłoszenia poprzez należycie wypełniony formularz konkursowy dostępny na Stronie
Konkursowej http://konkurs.lotto.pl podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer zakupionego
w czasie trwania konkursu kuponu gry liczbowej Lotto lub Lotto Plus, a przed odbiorem Nagrody
prześlą jego zdjęcie lub skan (ograniczenie: do max 3 mb). Poprzez wypełnienie formularza
konkursowego Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu (w formie wyraźnego działania potwierdzającego).

b.

udzielą Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe wskazane w § 1 ust. 4 Regulaminu, korzystając
z formularza konkursowego na Stronie Konkursowej.
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4.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające z Organizatorem w stosunku
zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu. Ponadto Uczestnikami
Konkursu nie mogą być osoby, które z osobami wskazanymi w zdaniu poprzednim pozostają w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia opieki lub
kurateli z osobami.

§ 3 [Zgłoszenie]
1.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w trakcie jego trwania przesłać Zgłoszenie wraz z Odpowiedzią
na Pytanie Konkursowe, polegającą na „Wymyśleniu kolejnej historii/przygody, którą mogą przeżyć
bohaterowie spotów reklamowych Lotto – Kule Lotto wraz ze świeżo upieczonym Lottomilionerem”. Historię
można opowiedzieć w dowolnej formie, tj. np. tekst z ograniczeniem do 500 znaków ze spacjami, storyboard,
komiks czy inna praca graficzna. Odpowiedź w formie tekstowej zamieszcza się w odpowiednim miejscu
znajdującym się w Formularzu Konkursowym, natomiast pozostałe formy Zgłoszenia zamieszcza się w formie
załącznika do Formularza. Załącznik nie może przekraczać 20 mb. Załączniki można zamieszczać
w następujących formatach: jpg, jpeg, gif, png, tiff.

2.

Do każdego Zgłoszenia należy dołączyć numer jednego kuponu gry liczbowej Lotto lub Lotto Plus, nabytego
w trakcie trwania konkursu. Do każdego Zgłoszenia można dołączyć tylko jedną propozycję Odpowiedzi na
Pytanie Konkursowe, wraz z jednym, unikalnym numerem kuponu Lotto lub Lotto Plus.

3.

Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy, przesyłając maksymalnie 10 Zgłoszeń, przy czym do
każdego Zgłoszenia powinien być dołączony inny numer kuponu potwierdzającego zakup gry liczbowej Lotto
lub Lotto Plus.

4.

Odpowiedź na Pytanie Konkursowe powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może
zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich. Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, wulgarnych,
obrażających uczucia innych osób. Nie może również posługiwać się wizerunkiem osób poniżej 18 roku życia.
Poprzez fakt dokonania Zgłoszenia Uczestnik gwarantuje, że przesłana Odpowiedź na Pytanie Konkursowe
jest oryginalna i stanowi wynik jego własnej pracy.

5.

Organizator nie będzie brał pod uwagę Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, które nie spełniają warunków
Regulaminu lub zostały zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu, nie spełniają kryteriów określonych
w Regulaminie, uniemożliwiają dokonanie oceny przez Komisję, zawierają treści niezgodne z dobrymi
obyczajami, obraźliwe, wykorzystują wizerunek osób poniżej 18 roku życia lub naruszają prawa osób trzecich
czy obowiązujące przepisy prawa.

6.

Data i godzina nadesłania Zgłoszenia jest rejestrowana przez Stronę Konkursową, znajdującą się pod
adresem http://konkurs.lotto.pl.

7.

Każde Zgłoszenie wraz z Odpowiedzią na Pytanie Konkursowe spełniające wymogi Regulaminu bierze udział
w Konkursie.
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8.

Dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że jest ono wynikiem jego własnej twórczości, co umożliwia mu
udzielenie licencji i zezwoleń, o których mowa poniżej oraz że praca ta nie narusza praw wyłącznych osób
trzecich, w tym cudzych praw autorskich.

9.

O ile w ramach Zgłoszenia zostanie wytworzony utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191), wówczas z dniem przyznania nagrody przez Organizatora,
Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, z prawem do korzystania
na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz wszystkich innych państw oraz z prawem udzielania dalszych
licencji (sublicencji) oraz zezwala na wykonywanie przez Organizatora autorskiego prawa zależnego do
utworu na korzystanie z Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, czyli „historii/przygody, którą mogą przeżyć
bohaterowie spotów reklamowych Lotto – Kule Lotto wraz ze świeżo upieczonym Lottomilionerem”
w dowolnej formie, w całości lub w części, według wyboru Organizatora, na polach eksploatacji wskazanych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wszelkich innych polach, w szczególności
w zakresie:
a)

utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu;
c)

rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, przez sieć Internet oraz intranet, w tym w celach informacyjnych,
reklamowych i promocyjnych;

d)

publikowania na oficjalnych profilach (kontach) w portalach społecznościowych (m.in. Facebook);

e)

publikowania na stronach internetowych Organizatora;

f)

zwielokrotniania Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe techniką cyfrową;

g)

rozpowszechniania Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w całości lub w części (według wyboru
Organizatora) w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
(rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci Internet);

h) dokonywania adaptacji, opracowań, modyfikacji lub zmian, przeróbek, dostosowywanie do potrzeb
Organizatora, łączenie, wykorzystywanie oryginałów lub modyfikacji do dowolnych celów
Organizatora, dokonywanie opracowań;
i)

wykorzystywania w innych utworach;

j)

wprowadzania do pamięci komputera;

k)

tłumaczenia na języki obce.

10. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania utworu ani uiszczenia Uczestnikowi wynagrodzenia
z tytułu licencji.
11. W zakresie udzielonej licencji, o której mowa powyżej, Uczestnik zezwala ponadto na rozpowszechnianie
jego Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe bez oznaczenia autorstwa.
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12. Z tytułu licencji, o której mowa powyżej, nie przysługuje Laureatom świadczenie inne niż nagroda
w Konkursie.
13. Laureat może wypowiedzieć niniejszą licencję z zachowaniem 2 (słownie: dwu) letniego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego w przypadku istotnego naruszenia przez
Organizatora warunków licencji i pomimo pisemnego wezwania do zaniechania działań stanowiących istotne
naruszenie licencji, nie zaniechania przez Organizatora wskazanych działań w terminie wyznaczonym
w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 7 (słownie: siedem) dni, licząc od otrzymania wezwania przez
Organizatora.

§ 4 [Nagrody]
1.

Nagrodami w Konkursie są:
a.

Nagroda Główna 1 szt. (jedna) o wartości 4 444,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta czterdzieści
cztery złote 00/100) na którą składa się: przelew na wskazany przez Laureata rachunek bankowy
o wartości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) oraz nagroda pieniężna o wartości
444,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote 00/100).

b.

Nagrody II stopnia 3 szt. (trzy) o wartości 1 111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych 00/100)
każda z nich, na którą składają się: przelew na wskazany przez Laureata rachunek bankowy
o wartości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) brutto oraz nagroda pieniężna o wartości
111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych 00/100). Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 3 333,00
zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 00/100).

c.

Narody III stopnia 10 szt. (dziesięć) o wartości 222,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote
00/100) każda z nich, na którą składają się: voucher podarunkowy do wykorzystania
w https://katalogmarzen.pl/ o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) oraz nagroda
pieniężna o wartości 22,00 (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100). Łączna wartość nagród III
stopnia wynosi 2 220,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100).

2.

Łączna kwota nagród w Konkursie wynosi 9 997,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
siedem złotych 00/100).

3.

Wartość przyznanej nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej podlegać będzie, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu zryczałtowanym
podatkiem w wysokości 10% przyznanej nagrody.

4.

Wartość nagrody pieniężnej przyznanej Laureatom nie zostanie wypłacona Laureatom.

5.

Wartość nagrody pieniężnej przyznanej Laureatom zostanie pobrana i zaliczona przez Organizatora, jako
płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, na poczet należnego podatku, o którym mowa w § 4 ust.
3 niniejszego Regulaminu.

6.

W Konkursie zostanie przyznana jedna Nagroda Główna, trzy Nagrody II stopnia i dziesięć Nagród III stopnia
z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

7.

Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części
nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody.
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8.

Obowiązek odprowadzenia zryczałtowanego podatku należnego od nagród spoczywa na Organizatorze.

9.

Organizator nie odpowiada za działania www.katalogmarzen.pl, w szczególności za prawidłową realizację
vouchera podarunkowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit c Regulaminu. Nagroda będzie realizowana
zgodnie z regulaminem dostępnym na www.katalogmarzen.pl. Wszelkie roszczenia w zakresie realizacji
vouchera

podarunkowego,

o

którym

mowa

powyżej,

należy

kierować

bezpośrednio

do

www.katalogmarzen.pl.

§ 5 [Rozstrzygnięcie Konkursu]
1.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 14 grudnia 2018 r. do godziny 15:00. W przypadku znacznej liczby
zgłoszeń konkursowych, powyższa data może ulec przesunięciu, o czym Organizator poinformuje w osobnym
komunikacie na Stronie Konkursowej. W przypadku braku prawidłowych odpowiedzi w wymaganym
terminie Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a nagrody nie zostaną przyznane.

2.

O wyborze Laureatów Konkursu decydować będzie Komisja Konkursowa (dalej: Komisja) powołana przez
Organizatora.

3.

Kryteriami oceny Odpowiedzi na „Pytanie Konkursowe” są: kreatywność, oryginalność ujęcia tematu,
ciekawość odpowiedzi, znajomość gry Lotto i jej przekazu, związek tematyczny Odpowiedzi z już istniejącymi
spotami kumulacyjnymi dla gry Lotto oraz spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, zawartych w § 2
Regulaminu.

4.

Komisja Konkursowa wyłoni spośród wszystkich zgodnych z Regulaminem Odpowiedzi na Pytanie
Konkursowe najlepsze zgłoszenia zgodne z kryteriami w § 5 ust. 3 i ustali Laureatów Nagrody Głównej,
Nagród II stopnia, Nagród III stopnia.

5.

Wyniki Konkursu, imiona i pierwsza litera nazwiska Laureatów będą publikowane na stronie konkursowej
http://konkurs.lotto.pl. Uczestnicy biorąc udział w Konkursie mogą wyrazić zgodę na opublikowanie ich
pełnych danych, tj. imienia i nazwiska w przypadku przyznania Nagrody w korespondencji mailowej.

6.

Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na
adres e-mail podany w zgłoszeniu.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych,
serwerów, interfejsów, przeglądarek itp.
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§ 6 [Warunki otrzymania Nagrody]
1.

Warunkiem odbioru Nagrody III stopnia jest dostarczenie przez Laureata w ciągu 5 dni roboczych od
momentu powiadomienia o przyznaniu Nagrody skanu/zdjęcia zakupionego kuponu gry liczbowej Lotto lub
Lotto Plus, który został zgłoszony w konkursie na adres e-mail konkurs@totalizator.pl.

2.

Warunkiem odbioru Nagrody I i II stopnia jest dostarczenie przez Laureata:
1) w ciągu 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o przyznaniu Nagrody skanu/zdjęcia zakupionego
kuponu gry liczbowej Lotto lub Lotto Plus, który został zgłoszony w konkursie na adres e-mail
konkurs@totalizator.pl oraz
2) poprawnie wypełnionego Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 i odpowiednio nr 2 do
niniejszego Regulaminu.

3.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, powinny zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31.12.2018 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora), drogą pocztową (list polecony lub inna
rejestrowana korespondencja), przesyłką kurierską lub dostarczone przez Laureata albo osobę przez niego
upoważnioną, do siedziby Organizatora (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 –
16:00) na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Departament Promocji i PR, ul. Kijowska 1, 03-738
Warszawa, z dopiskiem: konkurs „Miliony kręcą każdego!”.

4.

Laureat traci prawo do nagrody w przypadku:
1) niedopełnienia w wyznaczonym terminie formalności, o których mowa w § 6 ust. 1 lub 2,
2) dostarczenia Oświadczenia zawierającego niekompletne, nieczytelne, nieprawidłowe dane, w tym
niezawierające zaznaczonych wymaganych zgód,
3) niedopełnienia pozostałych warunków Regulaminu.

5.

Warunkiem wydania nagrody jest uprzednie pozytywne przejście procedury weryfikacji. Procedurę
weryfikacji przeprowadza Komisja wskazana w § 5.

6.

Nagrody III stopnia będą wysyłane Laureatom poprzez wiadomość elektroniczną za potwierdzeniem
dostarczenia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu w ciągu 30 dni od momentu pozytywnej weryfikacji
Laureata.

7.

Nagrody I i II stopnia przekazywane są Laureatom przelewem na rachunek bankowy podany w Oświadczeniu
w ciągu 30 dni od momentu otrzymania przez Organizatora oryginału podpisanego przez Laureata
Oświadczenia.

8.

Nieodebranie przez Laureata nagrody traktowane jest jako rezygnacja z Nagrody i powoduje utratę prawa
do Nagrody. Zwrot środków na rachunek bankowy Organizatora na skutek niemożności zrealizowania
przelewu na wskazany przez Laureata rachunek bankowy jest równoznaczny z utratą prawa do Nagrody.

9.

Odbierając Nagrodę, Laureat wyraża zgodę na zaliczenie nagrody pieniężnej na poczet podatku, o którym
mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

§ 7 [Dane osobowe]
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są w celach związanych z przeprowadzeniem
Konkursu, w szczególności przeprowadzeniem procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników
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oraz w celu realizacji roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. Wykorzystywanie i przetwarzanie
danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 („RODO”),
na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest obrona przed roszczeniami Uczestników w stosunku
do Organizatora oraz – w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody - marketing bezpośredni
własnych produktów i usług Organizatora.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem: iod@totalizator.pl.
3. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane, innym podmiotom, w szczególności dostawcy
systemów informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi outsourcingu
księgowości, dostawcy nagród w konkursie itp., oraz w uzasadnionych przypadkach, wynikających z realizacji
ewentualnych roszczeń administratora, kancelariom prawnym, a także podmiotom upoważnionym do
odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie oraz do
odbioru Nagrody. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez skierowanie wiadomości email na
adres: iod@totalizator.pl.
5. Dane osobowe Laureatów Konkursu (w postaci oświadczeń, potwierdzeń odbioru Nagrody) będą
przechowywane przez okres 6 (sześciu) lat licząc od rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z okresem
przedawnienia roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora Konkursu, który wynosi 6 (sześć) lat. Dane
osobowe pozostałych Uczestników będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub zakończenia
Konkursu albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach wskazanych
w ust. 1.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Konkursu przysługuje skarga do organu
nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 8 [Naruszenie Regulaminu]
1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
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2. Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenie Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że Odpowiedź na Pytanie
Konkursowe w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna. Decyzja
o usunięciu zgłoszenia Konkursu jest ostateczna.

§ 9 [Reklamacje]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników do Organizatora
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@totalizator.pl w terminie 5 (pięciu) dni roboczych
od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Osobę upoważnioną przez Organizatora.
3. Reklamacje wniesione po terminie wskazanym ust. 1 nie będą rozpatrywane.
4. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni roboczych
od dnia otrzymania reklamacji.
5. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony na adres mailowy, z którego została przekazana
reklamacja, o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§ 10 [Postanowienia końcowe]
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, na które nie miał wpływu,
a które pojawiły się podczas wypełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacja o ewentualnej zmianie
zamieszczona zostanie na Stronie Konkursowej.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego
prawa polskiego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Miliony kręcą każdego!”

OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody I stopnia w postaci
nagrody pieniężnej w wysokości 4 000,00 złotych przekazywanej przelewem na rachunek bankowy oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej o wartości 444,00 złotych.

Aby odebrać nagrodę przyznaną w konkursie należy wypełnione oświadczenie dostarczyć: drogą pocztową (list polecony
lub inna rejestrowana korespondencja), przesyłką kurierską, osobiście przez Laureata albo osobę przez niego
upoważnioną, w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2018 r. do siedziby Organizatora na adres: Totalizator Sportowy
Sp. z o.o., Departament Promocji i PR, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, z dopiskiem: konkurs „Miliony kręcą każdego!”.

Zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 Regulaminu konkursu „Miliony kręcą każdego!” ja niżej podpisany/a:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer mieszkania (na terytorium Polski):
………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………….
Numer tel. komórkowego: …………………………………..………...……………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………….………….………………………...…………………………………………………………………..
Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i obywatelstwo): ………………………….………….………………………...
Seria i numer dowodu osobistego (a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość):
…………………..……………...…………………………………………………………………..
Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………….........................................................
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odebrania nagrody.

Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje.
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.
□ *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu konkursu „Miliony kręcą każdego!” i akceptuję jego treść.
□ *Podaję dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.
□ *Wyrażam zgodę, aby dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 444,00 złotych stanowiąca równowartość podatku
dochodowego od nagrody, została zatrzymana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i odprowadzona w moim imieniu do
właściwego Urzędu Skarbowego (zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.
U. z 2018 r. poz. 200).

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.

……………………………………..…………………………...…
(data i czytelny podpis Laureata)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Miliony kręcą każdego!”

OŚWIADCZENIE
dla Laureata Nagrody II stopnia w postaci
nagrody pieniężnej w wysokości 1 000,00 złotych przekazywanej przelewem na rachunek bankowy oraz dodatkowej
nagrody pieniężnej o wartości 111,00 złotych.

Aby odebrać nagrodę przyznaną w konkursie należy wypełnione oświadczenie dostarczyć: drogą pocztową (list polecony
lub inna rejestrowana korespondencja), przesyłką kurierską, osobiście przez Laureata albo osobę przez niego
upoważnioną, w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2018 r. do siedziby Organizatora na adres: Totalizator Sportowy
Sp. z o.o., Departament Promocji i PR, ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, z dopiskiem: konkurs „Miliony kręcą każdego!”.

Zgodnie z wymogiem § 6 ust. 2 Regulaminu konkursu „Miliony kręcą każdego!” ja niżej podpisany/a:
Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………..…………………………………….………………………………….
Adres miejsca zamieszkania tj. miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/numer mieszkania (na terytorium Polski):
………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………….
Numer tel. komórkowego: …………………………………..………...……………………………………………………………………
Adres e-mail: …………………………….………….………………………...…………………………………………………………………..
Numer PESEL (a w przypadku jego braku – data urodzenia i obywatelstwo): ………………………….………….………………………...
Seria i numer dowodu osobistego (a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość):
…………………..……………...…………………………………………………………………..
Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………….........................................................
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do odebrania nagrody.

Należy wstawić znak „x” w pustą kratkę przy treści klauzuli, którą Pan/Pani akceptuje.
* Zaznaczenie pola stanowi warunek wydania nagrody.
□ *Potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z treścią Regulaminu konkursu „Miliony kręcą każdego!” i akceptuję jego treść.
□ *Podaję dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.
□ *Wyrażam zgodę, aby dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 111,00 złotych stanowiąca równowartość podatku
dochodowego od nagrody, została zatrzymana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i odprowadzona w moim imieniu do
właściwego Urzędu Skarbowego (zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.
U. z 2018 r. poz. 200).

Potwierdzam prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w treści niniejszego dokumentu.

……………………………………..…………………………...…
(data i czytelny podpis Laureata)
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