REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ
„Wielka Loteria Arysty”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Loteria audioteksowa będzie prowadzona pod nazwą „Wielka Loteria Arysty” (zwana
dalej „Loterią”).
2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13,
81-335 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000254913 (zwana dalej
„Organizatorem”).
3. Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz niniejszego regulaminu (zwanego dalej
„Regulaminem”).
4. Loteria prowadzona będzie na terenie całej Polski, w:
a) sklepach przynależących do programu partnerskiego Samurai, lub/oraz
b) oddziałach dystrybutorów Arysta prowadzących sprzedaż towarów firmy Arysta
LifeScience Polska Sp. z o. o. ostatecznemu odbiorcy,
(zwanych dalej „Punktami handlowymi”). Lista Punktów handlowych biorących udział
w Loterii jest dostępna na stronie www.loteria.arysta.pl. Punkty handlowe biorące
udział w Loterii będą posiadały kupony loteryjne z unikalnym numerem.
5. Loteria podzielona jest na dwie części:
a) część I przeznaczona dla konsumentów: osób fizycznych, które ukończyły 18 lat,
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie
Polski,
b) część II przeznaczona dla prowadzących w terminie od 15.02.2018 do 31.07.2018
sprzedaż towarów firmy Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.:
i) osób fizycznych, które ukończyły 18 lat - sprzedawców zatrudnionych w
Punktach handlowych, które są uczestnikiem programu partnerskiego Samurai i
posiadają zgodę pracodawcy na udział w ww. programie,
ii) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które są uczestnikami
programu partnerskiego Samurai,
iii) dystrybutorów Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. (osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) mających podpisaną
umowę dystrybucyjną.
6. Loteria zaczyna się w dniu 14.02.2018 roku, a kończy w dniu 01.10.2018 roku
(ostateczny termin zakończenia procedury reklamacyjnej).
7. Sprzedaż promocyjna dotyczy wszystkich towarów firmy Arysta LifeScience Polska
Sp. z o. o., które znajdują się w asortymencie danego Punktu handlowego.
8. Sprzedaż promocyjna w Loterii rozpocznie się dnia 15.02.2018 roku, a zakończy się
dnia 31.07.2018 roku. Zakup towarów objętych Loterią przed lub po w/w terminie nie
uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

9. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora Loterii oraz Arysta
LifeScience Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa, a
także małżonkowie i dzieci wymienionych osób. Zgłoszeń w Loterii, o których mowa
w pkt 15 Regulaminu, nie mogą dokonać właściciele i pracownicy Punktów
handlowych oraz ich małżonkowie i dzieci. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać:
pracownicy Organizatora Loterii, oraz pracownicy Arysta LifeScience Polska Sp. z o.
o. z siedzibą przy ul. Przasnyskiej 6 b, 01-756 Warszawa, a także członkowie ich
najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków oraz
dzieci.
10. Administratorem danych osobowych jest Organizator - Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., z
siedzibą: ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe uczestników są
przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród
przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c jako czas niezbędny do obsługi
roszczeń. Dane laureatów są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku
zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnicy
Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/
uzupełnienia/ usunięcia/ przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia
sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i
ewentualnego złożenia reklamacji. Informacje o danych kontaktowych do Inspektora
ochrony danych osobowych są publikowane na stronie Loterii od dnia 25.05.2018
roku. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych
osobowych do organu nadzorczego.
ZASADY PROWADZENIA CZĘŚCI I LOTERII, PRZEZNACZONEJ DLA
KONSUMENTÓW
11. Aby zostać uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem”) należy w okresie od
dnia 15.02.2018 roku do dnia 31.07.2018 roku spełnić łącznie następujące warunki:
a. dokonać w Punkcie handlowym, znajdującym się na liście Punktów handlowych
biorących udział w Loterii, jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu)
towarów firmy Arysta LifeScience Polska Sp. z o. o. za kwotę nie mniejszą niż
500 zł brutto (zwanym dalej „Zakupem promocyjnym”),
b. odebrać od kasjera dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura
VAT) oraz kupon loteryjny z unikalnym kodem (zwany dalej „Kuponem”),
c. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii w sposób określony w pkt 15-17
Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu promocyjnego.
12. Za każde pełne 500 zł wydane na towary firmy Arysta LifeScience Polska Sp. z o. o.
Uczestnik otrzymuje 1 Kupon.
13. Każdy Kupon zawiera pole zakryte farbą zdrapkową, pod którą ukryty jest
indywidualny, sześcioznakowy kod promocyjny (zwany dalej „Kodem”). Kody z
Kuponów są przypisane do Punktów handlowych. Lista Punktów handlowych wraz z
przypisanymi do nich Kodami znajduje się w biurze Organizatora i służy do przyznania
prawa do nagrody bonusowej. Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres
trwania Loterii oryginały otrzymanych Kuponów oraz oryginały dowodów Zakupów
promocyjnych w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody.
14. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. W przypadku przerobienia,
powielenia, podrobienia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Kuponu w sposób

uniemożliwiający jego odczytanie Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia
względem Organizatora.
DOKONANIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W CZĘŚCI I LOTERII
15. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii (zwane dalej: „Zgłoszeniem”), dla swej
ważności i skuteczności powinno być dokonane w terminie od dnia 15.02.2018 roku do
dnia 31.07.2018 roku za pomocą:
a) przesłania wiadomości tekstowej SMS zawierającej w swojej treści Kod
znajdujący się na Kuponie otrzymanym przez Uczestnika po dokonaniu
Zakupu promocyjnego – przykładowy SMS: „12AD56”. SMS należy
przesłać na numer: 70915. Koszt przesłania 1 SMS-a wynosi 0,50 zł netto
plus podatek VAT (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora obsługującego
danego Uczestnika. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto jest pobierana
niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Loterii jest prawidłowe czy
nie. Koszt przesłania SMS-a ponosi Uczestnik. Podany koszt dotyczy
SMS-a zawierającego nie więcej niż 160 znaków (ze spacjami oraz
znakami interpunkcyjnymi). W jednym SMS-ie można przesłać tylko
jeden Kod, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wpisania większej liczby
Kodów, pod uwagę w Loterii będzie brany Kod wpisany jako pierwszy.
SMS należy przesłać przy użyciu telefonu. W Loterii nie będą
uwzględniane SMS-y przesyłane za pomocą Internetu lub z użyciem
programów lub robotów komputerowych. Dokonane Zgłoszenie zostanie
potwierdzone SMS-em zwrotnym o treści: „Zgloszenie przyjete! Org.:
Grzegrzolka&Ko Sp. z o.o., Loteria dla osob pow. 18 lat. Regulamin:
www.loteria.arysta.pl. Koszt SMS: 0,62 zl z VAT”
lub
b) wypełnienia formularza na stronie www.loteria.arysta.pl. W formularzu
należy podać Kod z Kuponu, numer telefonu Uczestnika oraz potwierdzić
(poprzez zaznaczenie odpowiednich pól):
i. ukończenie przez Uczestnika 18 lat i akceptację Regulaminu
ii. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego
danych w celach określonych w pkt 10 Regulaminu
oraz kliknąć przycisk „Wyślij”, aby wysłać Zgłoszenie.
Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach
marketingowych.
16. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń w Loterii, każdorazowo spełniając
warunki określone w pkt 11 a, b Regulaminu. Jeden Kod może być zgłoszony w Loterii
wyłącznie jeden raz za pomocą wiadomości SMS bądź poprzez wypełnienie
formularza na stronie www.loteria.arysta.pl.
17. W Loterii nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w
niniejszym Regulaminie. Każde ze Zgłoszeń po jego dokonaniu będzie zarejestrowane
przez Organizatora w systemie rejestracji Zgłoszeń. Zgłoszenie uważa się za dokonane
w chwili, w której zostało zarejestrowane w w/w systemie. Rejestracja w systemie
rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z
oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: godzina.minuta.sekunda.
18. Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem pkt 15 Regulaminu
biorą udział w Loterii.

NAGRODY
19. W części I Loterii przewidziano następujące nagrody:
a) 1 nagrodę główną w postaci bonu na samochód o wartości 123.000,00 zł brutto do
zrealizowania w salonie Forda Ursyn Car, ul. Romera 14, 00-001 Warszawa, wraz
z dodatkową kwotą w wysokości 13.667,00 zł brutto, która stanowi równowartość
stosownego podatku od wygranej w Loterii. Bon musi zostać wykorzystany na
zakup jednego, wybranego przez laureata samochodu spośród następujących
modeli: Ford Transit, Ford Mondeo, Ford Ranger lub na zakup jednego wybranego
przez laureata samochodu oraz akcesoriów, wyposażenia oraz usług oferowanych
przez salon Forda. Uczestnik może dokonać dowolnej konfiguracji samochodu z
zastrzeżeniem, że w sytuacji, w której finalna wartość samochodu będzie wyższa
niż wartość wygranego bonu, laureat uiści pozostałą część kwoty we własnym
zakresie. W sytuacji gdy finalna wartość samochodu będzie niższa od wartości
wygranego bonu laureatowi nie przysługuje prawo do otrzymania kwoty
stanowiącej różnicę między wartością nagrody i samochodu. Łączna wartość
nagrody głównej wynosi 136.667,00 zł brutto.
b) 334 nagrody codzienne w postaci kwot pieniężnych w wysokości 500,00 zł każda,
łączna wartość puli nagród codziennych wynosi 167.000,00 zł brutto. Nagrody
codzienne będą wydawane przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
20. Każda nagroda w części I Loterii dodatkowo związana jest z bonusem w postaci
nagrody dla Punktu handlowego, do którego przypisano Kod ze zwycięskiego
Zgłoszenia. W części II Loterii przewidziano następujące nagrody dla Punktów
handlowych:
a) bonus do nagrody głównej w postaci bonu na samochód o wartości 123.000,00 zł
brutto do zrealizowania w salonie Forda Ursyn Car, ul. Romera 14, 00-001
Warszawa, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi
przepisami powstanie obowiązek pobrania od Laureata podatku dochodowego od
osób fizycznych, wówczas nagroda w Loterii będzie się składać z nagrody
rzeczowej oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 13.667,00 zł,
stanowiącej równowartość kwoty stosownego podatku – łączna maksymalna
wartość nagrody, uwzględniająca kwotę stanowiącą równowartość podatku od
nagrody, wynosić będzie 136.667,00 zł brutto. Nagrody są wydawane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i niebędące jednocześnie
spółkami osobowymi, zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia
należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody, stanowiących
przychód z ich działalności gospodarczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Bon musi zostać wykorzystany na zakup jednego, wybranego przez laureata
nagrody bonus do nagrody głównej samochodu spośród następujących modeli:
Ford Transit, Ford Mondeo, Ford Ranger lub na zakup jednego wybranego przez
laureata nagrody bonus do nagrody głównej samochodu oraz akcesoriów,
wyposażenia oraz usług oferowanych przez salon Forda. Laureat nagrody bonus do
nagrody głównej może dokonać dowolnej konfiguracji samochodu z zastrzeżeniem,
że w sytuacji, w której finalna wartość samochodu będzie wyższa niż wartość
wygranego bonu, uiści pozostałą część kwoty we własnym zakresie. W sytuacji

gdy finalna wartość samochodu będzie niższa od wartości wygranego bonu
laureatowi nagrody bonus do nagrody głównej nie przysługuje prawo do
otrzymania kwoty stanowiącej różnicę między wartością nagrody i samochodu.
b) bonus do nagród codziennych w postaci kwot pieniężnych w wysokości 500 zł
każda, nagrody zostaną wydane za pośrednictwem programu Samurai poprzez
doładowanie karty prepaid posiadanej w ramach programu lub przelewem
bankowym, lub przekazem pocztowym. Liczba nagród bonusowych do nagród
codziennych wynosi 334, łączna wartość puli nagród bonusowych do nagród
codziennych wynosi 167.000,00 zł brutto.
21. Łączna wartość puli nagród wynosi 607.334,00 zł brutto (sześćset siedem tysięcy
trzysta trzydzieści cztery złote brutto).
22. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami
podatkowymi.
LOSOWANIE NAGRÓD
23. Losowanie nagród codziennych odbędzie się w dniu 14.02.2018 roku w biurze
Organizatora Loterii w lokalu przy ulicy Floriańskiej 6/13D w Warszawie. W trakcie
losowania odbędzie się przyporządkowanie nagród codziennych do czasu, o jakim
padnie wygrana. Czas, który zostanie wylosowany i o którym dokonane Zgłoszenie w
Loterii będzie zwycięskim bądź rezerwowym nazywany jest dalej „Godziną” i jest w
formacie „godzina.minuta.sekunda”. Organizator dokona przyporządkowania łącznie:
a) 334 Godzin zwycięskich do nagród codziennych – po 2 nagrody do Zgłoszeń
dokonanych jednego dnia w terminie od 15.02.2018 roku do 31.07.2018 roku, oraz
b) 334 Godzin zwycięskich dla Zgłoszeń rezerwowych – po 2 Zgłoszenia rezerwowe
do każdego dnia w terminie od 15.02.2018 roku do 31.07.2018 roku.
24. Losowanie zostanie przeprowadzone przez członków komisji Loterii, o której mowa w
pkt 43 Regulaminu (zwanej dalej „Komisją”). Losowanie zostanie przeprowadzone
przy użyciu urządzenia losującego. Lista wyników losowania zawierać będzie
wskazanie daty oraz wylosowane Godziny, o których padną wygrane bądź Zgłoszenia
rezerwowe. Łącznie zostaną wylosowane:
a. 334 Godziny zwycięskie do nagród codziennych w Loterii (po 2 zwycięskie
Godziny na każdy dzień w terminie od 15.02.2018 roku do 31.07.2018 roku)
oraz
b. 334 Godziny zwycięskie do Zgłoszeń rezerwowych (po 2 Godziny rezerwowe
na każdy dzień w terminie od 15.02.2018 roku do 31.07.2018 roku).
25. Lista wyników losowania Godzin jest dokumentem dostępnym wyłącznie dla
członków Komisji i jest dokumentem niedostępnym dla osób postronnych. Wszystkie
nagrody wraz z odpowiadającym jej dniem i wylosowaną Godziną zostaną
wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego rejestrację zgłoszeń w
Loterii po zakończeniu losowania. Laureatem w Loterii zostaje osoba, która jako
pierwsza dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem pkt 15 Regulaminu o wylosowanej
Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia po upływie wylosowanej Godziny (w
przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie).
W przypadku, gdy o wylosowanej Godzinie w formacie godzina.minuta.sekunda
wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas liczony
z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (setne tysięczne sekundy).
Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze otrzymuje prawo do

nagrody. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy po upływie wylosowanej
Godziny wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie w tym samym czasie (w sytuacji gdy
żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o wylosowanej Godzinie). Powyższe
zasady obowiązują również w przypadku Zgłoszeń rezerwowych - Zgłoszenia
dokonane jako pierwsze o Godzinie wylosowanej dla Zgłoszeń rezerwowych bądź jako
pierwsze po wylosowanej Godzinie zostaną wpisane na listę Zgłoszeń rezerwowych do
nagród z danego dnia.
26. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 01.08.2018 roku w biurze
Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D w Warszawie (03-707). Losowanie zostanie
przeprowadzone przy użyciu urządzenia losującego, które posiada pozytywną opinię
techniczną jednostki badającej i zostało zarejestrowane zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165). Losowanie
nagrody głównej odbędzie się spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w Loterii w
terminie od dnia 15.02.2018 roku do dnia 31.07.2018 roku. Podczas losowania zostanie
wylosowany jeden Zwycięzca oraz dwóch Zwycięzców rezerwowych. Jedno
Zgłoszenie może zostać wylosowane w losowaniu nagrody głównej wyłącznie jeden
raz.
27. Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród w Loterii.
WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY
28. Uczestnicy, których Zgłoszenia będą zwycięskimi Zgłoszeniami do nagród
codziennych, w przeciągu maksymalnie 1 dnia od dokonania Zgłoszenia zostaną
poinformowani o wygranej za pomocą wiadomości SMS o treści: „Twoje Zgłoszenie w
„Wielkiej Loterii Arysty” zostało wylosowane! W ciągu 5 dni roboczych
skontaktujemy się z Toba telefonicznie. Reg.: www.loteria.arysta.pl”.
29. W przeciągu 5 dni roboczych następujących po:
a) dniu, w którym została wysłana do Uczestnika wiadomość SMS, informującą go o
tym, że jego zgłoszenie jest zwycięskie, lub
b) dniu, w którym miało miejsce losowanie nagrody głównej,
Organizator podejmie nie mniej niż trzy próby połączenia telefonicznego z
Uczestnikiem, którego numer telefonu widnieje w zwycięskim Zgłoszeniu. Przez
nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez
co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z
użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat
telefoniczny), przerwanie połączenia przez Uczestnika, odebranie połączenia przez
osobę, która nie jest wylosowaną osobą oraz brak możliwości przekazania podczas
połączenia telefonicznego słuchawki wylosowanej osobie. Każda próba połączenia z
Uczestnikiem wykonana zostanie w innym dniu roboczym w godzinach od 9.00 do
17.00. Rozmowy z Uczestnikami będą nagrywane.
30. Osoby, które odbiorą połączenie telefoniczne, o którym mowa w pkt 29 Regulaminu
zostaną poinformowane o nagrywaniu prowadzonej rozmowy. W wypadku, gdy osoba
nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy, połączenie zostanie przerwane, a Uczestnik
utraci prawo do nagrody. W wypadku, gdy osoba wyrazi zgodę na nagrywanie
rozmowy zostanie:
a) poproszona o potwierdzenie uczestnictwa w Loterii oraz ukończenia 18 lat;
oraz
b) poproszona o oświadczenie, że nie należy do osób wyłączonych z Loterii,
wskazanych w pkt 9 Regulaminu; oraz

c) poproszona o podanie imienia, nazwiska; oraz
d) poinformowana o obowiązku przesłania w ciągu 3 dni kalendarzowych
wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rozmowy, w której:
i)
w przypadku nagrody codziennej weryfikowany Uczestnik: określi w
jaki sposób chce otrzymać nagrodę (przelew bankowy/ przekaz
pocztowy), poda dane niezbędne do wydania nagrody (imię, nazwisko,
adres oraz, w sytuacji, gdy nagroda ma zostać wydana w formie
przelewu bankowego, numer konta),
ii)
w przypadku nagrody głównej weryfikowany Uczestnik: poda dane
niezbędne do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
seria i numer dowodu tożsamości). Jeśli Uczestnik nie posiada numeru
PESEL wówczas jest zobowiązany podać datę urodzenia wraz z
obywatelstwem.
Dodatkowo Organizator może poinformować Uczestnika o obowiązku przesłania
kopii Kuponu zawierającego Kod, który wpisany jest w treści wylosowanego
Zgłoszenia i/lub kopii dowodu Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura
VAT).
31. W przypadku dodatkowego żądania Organizatora, Uczestnik jest zobowiązany przesłać
kopię Kuponu zawierającego Kod i/lub kopię dowodu Zakupu promocyjnego, jako
załącznik w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 30 d Regulaminu bądź wysłać w
oddzielnej wiadomości, jednak nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty
przedstawienia żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu wiadomości do Organizatora. Przez wpływ wiadomości rozumie się
zarejestrowanie wiadomości w skrzynce odbiorczej Organizatora.
32. W przypadku, gdy weryfikowana osoba nie spełni warunku określonego w pkt 29-31
lub zaistnieją okoliczności określone w pkt 34 Regulaminu, wówczas traci ona prawo
do nagrody, które przechodzi na osobę, której zgłoszenie zostało Zgłoszeniem
Rezerwowym z danego dnia. Prawo do nagrody w pierwszej kolejności przechodzi na
osobę, która dokonała Zgłoszenia Rezerwowego Pierwszego, a następnie na osobę,
która dokonała Zgłoszenia Rezerwowego Drugiego. Uczestnik, który uzyskał prawo do
nagrody codziennej, w przeciągu maksymalnie 1 dnia od dnia, w którym uprzednio
weryfikowany Uczestnik utracił prawo do nagrody, otrzyma wiadomość SMS
informującą o wylosowaniu jego Zgłoszenia o treści: „Twoje Zgłoszenie w „Wielkiej
Loterii Arysty” zostało wylosowane! W ciągu 5 dni roboczych skontaktujemy się z
Toba telefonicznie. Reg.: www.loteria.arysta.pl”. Dalsza procedura weryfikacyjna
uczestników, których Zgłoszenia zostały wylosowane jako Zgłoszenia Rezerwowe
przebiega zgodnie z zapisem pkt 29-31.
33. Wszystkie połączenia do osób, które zostały wylosowane, zostaną wykonane na koszt
Organizatora. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu 07.09.2018
roku.
34. Uczestnik utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:
a. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
c. nie odbierze połączenia telefonicznego, o którym mowa w pkt 29 Regulaminu;
lub
d. odmówi zgody na nagranie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt 29-30
Regulaminu; lub
e. nie prześle wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 30 d Regulaminu; lub
f. w przypadku dodatkowego żądania Organizatora nie prześle kopii Kuponu z
Kodem lub dowodu Zakupu promocyjnego i/lub przesłana kopia

Kuponu/dowodu Zakupu promocyjnego będzie kopią Kuponu/dowodu Zakupu
promocyjnego przerobionego, powielonego, podrobionego, zniszczonego lub
uszkodzonego w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub Kupon będzie
zawierał inny Kod, niż zawarty w treści wylosowanego Zgłoszenia; lub dowód
Zakupu promocyjnego będzie miał późniejszą datę niż data przesłania
Zgłoszenia przez Uczestnika; lub dowód Zakupu promocyjnego będzie
pochodził ze sklepu, który nie znajduje się na liście Punktów handlowych, o
której mowa w pkt 4 Regulaminu.
35. W chwili, w której weryfikowany Uczestnik otrzyma prawo do nagrody i stanie się
laureatem, zgłoszony przez niego Kod z Kuponu zostanie wpisany na listę zwycięzców
nagród bonusowych. Organizator sprawdzi w bazie, w którym Punkcie handlowym
doszło do zwycięskiej transakcji i przyzna właściwą nagrodę bonusową: nagrodę
bonusową do nagrody codziennej lub nagrodę bonusową do nagrody głównej. Nagroda
bonusowa przyznawana jest:
a. danemu dystrybutorowi - w przypadku zakupu w oddziałach dystrybutorów
Arysta prowadzących sprzedaż towarów firmy Arysta LifeScience Polska Sp. z
o. o. ostatecznemu odbiorcy;
b. Punktowi handlowemu, który należy do programu Samurai – w przypadku
zakupu w Punkcie handlowym przynależącym do ww. programu;
c. osobie fizycznej – sprzedawcy - jeśli do programu Samurai należy osoba
fizyczna - w przypadku zakupu w Punkcie handlowym przynależącym do
programu partnerskiego Samurai.
Dany Punkt handlowy może wygrać dowolną liczbę nagród bonusowych w Loterii.
36. Wyniki losowania nagród w postaci zwycięskich Kodów, imienia i pierwszej litery
nazwiska oraz miejscowości laureata, dostępne będą w biurze Organizatora: Biuro
Grzegrzółka&Ko ul. Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa oraz na stronie internetowej
www.loteria.arysta.pl.
37. Nagrody codzienne zostaną wydane w sposób wskazany przez laureata w wiadomości
e-mail, o której mowa w pkt 30 d Regulaminu: przelewem bankowym lub przekazem
pocztowym. Nagrody zostaną wydane nie później niż do dnia 10.09.2018 roku.
38. Nagroda główna w postaci bonu na samochód zostanie przekazana zwycięzcy w
siedzibie firmy Arysta LifeScience Polska Sp z o. o. (ul. Przasnyska 6 b, 01-756
Warszawa) nie później niż do dnia 10.09.2018 roku.
39. Nagrody bonusowe do nagród codziennych zostaną wydane za pośrednictwem
programu Samurai poprzez doładowanie karty prepaid posiadanej w ramach programu,
przelewem bankowym lub przekazem pocztowym - nie później niż do dnia 10.09.2018
roku.
40. Nagroda bonus do nagrody głównej w postaci bonu na samochód zostanie wydana w
siedzibie firmy Arysta LifeScience Polska Sp z o. o. (ul. Przasnyska 6 b, 01-756
Warszawa) nie później niż do dnia 10.09.2018 roku.
41. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości związane
z wydaniem nagrody wynikające z podania przez zwycięzcę niewłaściwych danych, w
szczególności błędnego adresu.
42. Za dni robocze uważa się na potrzeby Loterii dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

43. Organizator powoła Komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i
sporządzi regulamin jej działania. W składzie Komisji znajdzie się osoba legitymująca
się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów bądź
zaświadczeniem o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).
44. Regulamin Loterii będzie dostępny w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13 D,
03-707 Warszawa (w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00) oraz na
stronach internetowych: www.loteria.arysta.pl i www.grzegrzolka.pl.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
45. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 17.09.2018 roku na adres biura
Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko, ul. Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa. O
zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w
przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera, lub data wpływu w przypadku
osobistego dostarczenia przesyłki.
46. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
sporządzone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone
osobiście na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko, ul. Floriańska 6/13 D,
03-707 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. Dopisek nie jest
obowiązkowy.
47. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w
sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 roku,
Nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres
Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz
treść żądania. Dodatkowo pisemna reklamacja powinna zawierać również dokładny
opis i powód reklamacji.
48. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania
przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 01.10.2018 roku (włączając w to
zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
49. Uczestnikowi, niezależnie od prawa złożenia reklamacji, przysługuje prawo do
dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
50. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy
roszczenie stało się wymagalne.
51. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).
53. Laureatom nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody, do zamiany nagrody na inną nagrodę ani do otrzymania jej ekwiwalentu
rzeczowego. Laureat nie może przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
54. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii.
55. Organizator oświadcza, że nie prowadzi korespondencji z Uczestnikiem za pomocą
SMS lub połączeń telefonicznych z Uczestnikami, oprócz:
a. wysyłki SMS-a potwierdzającego otrzymanie Zgłoszenia do Uczestników
Loterii,
b. SMS-ów informujących o wyniku losowania wysłanych do nadawców
wylosowanych Zgłoszeń,
c. połączeń telefonicznych wykonanych wyłącznie do osób, których Zgłoszenia
zostały wylosowane.
56. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa
Loterii.

