
 

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„WIELKA LOTERIA DLA MAJSTRÓW” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod 

nazwą „WIELKA LOTERIA DLA MAJSTRÓW” („Loteria”).  

 

§ 2 

 

Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 

Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem 0000254913, NIP 7010016236, REGON: 140487829 („Organizator”). 

 

§ 3 

 

Loteria urządzana jest podczas targów, które odbywają się w Hotelu Warszawianka, Jachranka 77, 05-140 

Serock. 

 

 

§ 4 

 

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165). Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wyda-

nego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Celem Loterii jest promocja i wzrost 

sprzedaży produktów z asortymentu partnerów firmy Majster Budowlane Abc sp. z o.o. ul. Barska 7/9, 87-

800 Włocławek.   

 

 

§ 5 

 

Administratorem danych osobowych  jest Organizator – tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą ul. Janka 

Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe uczestników Loterii są przetwarzane w celach związa-

nych z  przeprowadzeniem Loterii, wydaniem nagród przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6-m-c ja-

ko czas niezbędny do obsługi reklamacji. Dane laureatów są przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku 

zakończenia loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisów prawa w 

tym zakresie. Dane osobowe uczestników Loterii nie są profilowane. Uczestnicy Loterii mają prawo dostę-

pu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/przenoszenia jak też pra-

wo 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. Informację o danych kontaktowych do Inspektora ochrony danych osobowych są pu-

blikowane na stronie Loterii od dnia 25.05.2018 roku. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w za-

kresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego. 

 

 

 

§ 6 

 

Całkowita wartość puli nagród wynosi 59.549,00 zł brutto. Rodzaj, ilość oraz wartość poszczególnych 

nagród zostały określone w treści par 9 Regulaminu. 

 



 

 

 

§ 7 

 

Loteria rozpoczyna się dnia 24.02.2018 roku i ostatecznie kończy się w dniu 10.08.2018 roku, który jest 

ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.  

 

 

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG 

 

§ 8 

 

1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które 

należą do Grupy MAJSTER BUDOWLANE ABC i które spełnią pozostałe warunki Regulaminu 

(„Uczestnik”). Grupa MAJSTER BUDOWLANE ABC prowadzona jest przez firmę Majster Budowla-

ne Abc sp. z o.o. ul. Barska 7/9, 87-800 Włocławek. 

2. Aby przystąpić do Loterii Uczestnik jest zobowiązany w dniu 24.02.2018 roku w określonych godzi-

nach spełnić poniższe warunki: 

a. odwiedzić targi wskazane w par 3 Regulaminu,  

b. dokonać deklaracji zamówienia na dowolne towary oferowane przez wybranych dostawców, 

których lista znajduje się na stronie www.majsterbudowlaneabc.pl („Dostawcy”). Łączna kwota 

wszystkich dokonanych deklaracji zamówienia nie może być niższa niż 10.000 zł netto. Dekla-

racja zamówienia jest dokonywana na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza „Dekla-

racja Zamówienia” („Formularz”),  

c. po dokonaniu deklaracji zamówienia, zgłosić się do Punktu Obsługi Loterii i okazać prawidło-

wo wypełniony Formularz, na którym widnieje m.in. pieczątka i podpis Dostawcy,  

d. odebrać od osoby obsługującej Punkt Obsługi Loterii kupon promocyjny („Kupon”),  

e. wrzucić do urny jedną część Kuponu, 

f. wziąć udział w losowaniu nagród na zasadach określonych w par. 10 Regulaminu, z tym za-

strzeżeniem, że losowanie może odbyć się w dniu 25.02.2018 roku.  

Godziny zakończenia czynności wskazanych powyżej w ust. b. – e. w dniu 24.02.2018 roku okre-

ślone są w dalszej części Regulaminu.   

3. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera: pieczątkę Uczestnika (lub wpisane ręcznie dokładne dane 

Uczestnika), podpis osoby dokonującej deklaracji zamówienia, deklarowaną kwotę netto, pieczątkę i 

podpis Dostawcy. Uczestnik może dokonać deklaracji zamówienia w godzinach funkcjonowania dane-

go stoiska. Stoiska Dostawców wystawione są na terenie targów w trakcie ich trwania. 

4. Osoba obsługująca Punkt Obsługi Loterii wydaje Kupony na podstawie okazanych przez Uczestnika 

prawidłowo wypełnionych Formularzy potwierdzających dokonanie deklaracji zamówienia. Jeden Ku-

pon przyznawany jest za pełne 10.000 zł netto dokonanej deklaracji zamówienia (do wydania Kuponu 

kwoty dokonanych u różnych Dostawców deklaracji zamówień sumują się). W przypadku, gdy Uczest-

nik dokonał deklaracji zamówienia za wielokrotność kwoty 10.000,00 zł netto, wówczas przysługuje 

mu prawo do otrzymania odpowiedniej liczby Kuponów, według zasady, że za każde pełne 10.000,00 zł 

netto deklarowanego zamówienia przysługuje mu prawo do jednego Kuponu. Przykładowo: Uczestnik 

dokonuje deklaracji zamówienia za kwotę 37.000,00 zł netto – Uczestnik otrzymuje 3 Kupony. 

5. Osoba obsługująca Punkt Obsługi Loterii prowadzi ewidencję wydanych Kuponów zawierającą numer 

wydanego Kuponu oraz nazwę firmy i NIP Uczestnika.  

6. Kupon składa się z dwóch części – każda z części zawiera ten sam indywidulany numer. Osoba obsłu-

gująca Punkt Obsługi Loterii wydaje jedną część Uczestnikowi, a drugą wrzuca do urny. Na życzenie 

Uczestnika, osoba wydaje Kupon, a Uczestnik wrzuca drugą część do urny.  

7. Kupony wydawane są w godzinach od 14.00 do 19.30. 

8. Urna promocyjna znajduje się przy Punkcie Obsługi Loterii i jest otwarta w godzinach od 14.00 do 

19.35. 

 

 

 



 

 

§ 9 

1. Nagrody w Loterii są następujące:  

a. 1 nagroda I stopnia: samochód osobowy marki CITROEN C-ELYSEE o wartości 46.000,00 zł 

brutto, 

b. 2 nagrody II stopnia: iPhone SE o wartości 2.099,00 zł brutto, 

c. 2 nagrody III stopnia: tablet o wartości 1.000,00 zł brutto, 

d. 4 nagrody IV stopnia: rower Pszczółka o wartości 560,00 zł brutto. 

 

2. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami powstaje obowiązek pobrania od Laureatów 

podatku dochodowego od osób fizycznych, wówczas nagroda I stopnia składa się z nagrody rzeczowej 

(samochodu) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 5.111,00 zł brutto. 

3. Łączna maksymalna pula nagród wynosi 59.549,00 zł brutto. 

4. Nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Osoby prawne oraz  

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i nie będące jednocześnie spółkami 

osobowymi, zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych 

związanych z otrzymaniem nagrody, stanowiących przychód z ich działalności gospodarczej - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§ 10 

 

1. Losowanie nagród odbywa się na terenie targów i rozpoczyna się w dniu 24.02.2018 roku o godz. 

23:30, z zastrzeżeniem przesunięcia (z powodu problemów technicznych), jednak nie później niż do 

godz. 01:00 dnia 25.02.2018 roku. 

2. Losowanie jest przeprowadzane publicznie. Nagrody są losowane za pomocą ręcznego wyciągania 

Kuponów przez osobę wybraną przez Komisję Nadzoru Loterii. Przebieg losowania jest nadzorowany 

przez Komisję Nadzoru Loterii.  Nagrody są losowane w kolejności zależnej od wartości nagrody - od 

najniższej do najwyższej wartości: najpierw są losowane Kupony do nagród IV stopnia, potem do III 

stopnia, następnie do nagród II stopnia, a jako ostatnie do nagrody I stopnia. 

3. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność na losowaniu okaziciela drugiej części Kuponu i 

spełnienie warunków określonych w pkt 4 b., c. niniejszego paragrafu.  

4. Nagrody są losowane w następujący sposób: 

a. Po wylosowaniu pierwszej części Kuponu osoba prowadząca losowanie odczytuje przez system 

nagłaśniający indywidualny numer, który widnieje na wylosowanej części Kuponu. W 

przypadku wylosowania Kuponu składającego się z dwóch części, nie jest on brany pod uwagę, 

a losowanie jest ponawiane. 

b. Zadaniem osoby posiadającej drugą część Kuponu o numerze, który jest tożsamy z 

wylosowanym i wyczytanym numerem jest zasygnalizowanie swojej obecności w ciągu 1 

minuty od momentu wyczytania numeru Kuponu, przy czym przez „zasygnalizowanie 

obecności” rozumie się podniesienie ręki lub okrzyk oraz na dodatkową prośbę osoby 

prowadzącej ponowne potwierdzenie obecności poprzez podniesienie ręki lub okrzyk. Osoba 

reprezentująca Uczestnika, który zasygnalizował swoją obecność jest zobowiązana zgłosić się 

w miejsce, w którym odbywa się losowanie w ciągu 2 minut od momentu zasygnalizowania 

swojej obecności. 

c. Osoba, która zgłosi się na scenę w trybie określonym w pkt 4 b. niniejszego paragrafu jest 

zobowiązana w ciągu 3 minut od momentu zgłoszenia się na scenę do osoby prowadzącej 

okazać drugą część Kuponu, której numer jest tożsamy z wylosowanym i wyczytanym 

numerem części pierwszej Kuponu.  

d. Jeżeli: 

 osoba nie zasygnalizuje swojej obecności w ciągu 1 minuty od momentu wy-

czytania jej danych, z zastrzeżeniem, iż osoba ma prawo zgłosić się na scenę w 

ciągu 1 minuty od momentu wyczytania jej danych bez konieczności sygnali-

zowania swojej obecności w sposób określony w pkt 4 c. niniejszego paragrafu 

,  

 osoba nie zgłosi się na scenę do osoby prowadzącej losowanie w ciągu 2 minut 

od momentu zasygnalizowania swojej obecności, lub 



 

 

 osoba która zgłosiła się na scenę dobrowolnie zrezygnuje z wylosowanej na-

grody podpisując pisemną rezygnację z nagrody, 

 osoba która zgłosiła się na scenę nie okaże drugiej części Kuponu z numerem 

tożsamym z wylosowanym i wyczytanym numerem Kuponu, 

wtedy utraci prawo do nagrody, a losowanie zostanie ponowione.  

e. Losowanie nagrody jest prowadzone do momentu wyłonienia Laureatów. 

f. Raz wylosowana pierwsza część Kuponu nie bierze udziału w dalszym losowaniu (również w 

przypadku rezygnacji z wylosowanej nagrody). 

g. Weryfikacja pierwszych części Kuponu podczas losowania odbywa się w następujący sposób: 

za nieprawidłowe są uznawane pierwsze części Kuponów nie spełniające wymogów wskaza-

nych w Regulaminie, nieoryginalne (kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną 

techniką), przekształcane (np. przyklejane na  pocztówki lub inne materiały) oraz Kupony skła-

dające się zarówno z części pierwszej oraz drugiej. Takie pierwsze części Kuponów/Kupony 

nie stanowią podstawy przyznania którejkolwiek z nagród Uczestnikowi Loterii.    

h. Jeden Uczestnik Loterii może wygrać dowolną liczbę nagród.  

5. Po zakończeniu losowania Komisja dokonuje wylosowania trzech pierwszych części Kuponów rezer-

wowych do każdej nagrody (według kolejności od najmniej do najbardziej wartościowych nagród). 

Najpierw są losowane Kupony rezerwowe do nagród IV stopnia, potem do III stopnia, następnie do na-

gród II stopnia, a jako ostatnie do nagrody I stopnia. Wylosowane Kupony rezerwowe są oznaczone 

według kolejności ich wylosowania  

 

 

§ 11 

1. Wyniki losowania nagród są ogłaszane podczas losowania przez system nagłaśniający dźwięk. 

2. Warunkiem wydania nagrody jest dokonanie przez Laureata do dnia 31.03.2018 roku zamówień, które 

zadeklarował we wszystkich Formularzach, na podstawie których otrzymał Kupon lub Kupony w 

Loterii.  

3. W przypadku, gdy wylosowany Uczestnik nie spełnia warunku określonego w pkt 2 niniejszego 

paragrafu, wówczas traci prawo do nagrody, które przechodzi na posiadacza Kuponu wylosowanego 

jako pierwszy rezerwowy do tej nagrody. Uczestnicy rezerwowi są weryfikowani pod kątem spełnienia 

warunku określonego w pkt 2 niniejszego paragrafu. Jeśli dany Uczestnik nie spełnia tego warunku nie 

jest brany pod uwagę podczas weryfikacji, o której mowa w pkt 4-6 niniejszego paragrafu.  

4. Organizator powiadamia o wygranej Uczestnika, którego dane znajdują w ewidencji, o której mowa w 

par. 8 pkt 5 Regulaminu i przynależą do numeru wylosowanego Kuponu. Organizator powiadamia 

takiego Uczestnika poprzez wysyłkę listu lub przesyłki kurierskiej nadanej najpóźniej do dnia 

04.04.2018 roku. Powiadomienie o wygranej zawiera informację o wygranej nagrodzie oraz trybie jej 

wydania. Weryfikowany Uczestnik, jest zobowiązany do dnia 18.04.2018 roku:  

a. wysłać wiadomość e-mail (na adres wskazany w powiadomieniu) zawierającą skan lub 

zdjęcie drugiej części Kuponu, której  numer jest tożsamy z numerem pierwszej części 

Kuponu dot. weryfikowanego Uczestnika, 

lub 

b. wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście (na adres 

podany w powiadomieniu)) oryginał drugiej części Kuponu, której  numer jest tożsamy z 

numerem pierwszej części Kuponu dot. weryfikowanego Uczestnika. 

O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania, z 

zastrzeżeniem, iż pod uwagę są brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym 

terminem, które wpływają na podany wyżej adres nie później niż do dnia 25.04.2018 roku.  

Organizator decyduje czy Uczestnik ma przesłać kopię czy oryginał drugiej części Kuponu. 

Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim przypadku, prawo do nagrody 

przechodzi na drugiego Zwycięzcę rezerwowego. 

5. Organizator powiadamia drugiego Zwycięzcę rezerwowego  w sposób określony w pkt 4 niniejszego 

paragrafu najpóźniej do dnia 27.04.2018 roku. Weryfikowany Uczestnik, jest zobowiązany do dnia 

11.05.2018 roku spełnić warunek wskazany w pkt 4 niniejszego paragrafu. O zachowaniu terminu 

dostarczenia ewentualnej przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż 

pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które 

wpłynęły na podany adres nie później niż do dnia 18.05.2018 roku. Niespełnienie tego warunku 



 

 

skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim przypadku, prawo do nagrody przechodzi na trzeciego 

Zwycięzcę rezerwowego. 

6. Organizator powiadamia trzeciego Zwycięzcę rezerwowego  w sposób określony w pkt 4 niniejszego 

paragrafu najpóźniej do dnia 22.05.2018 roku. Weryfikowany Uczestnik, jest zobowiązany do dnia 

05.06.2018 roku spełnić warunek wskazany w pkt 4 niniejszego paragrafu. O zachowaniu terminu 

dostarczenia ewentualnej przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż 

pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które 

wpłynęły na podany adres nie później niż do dnia 13.06.2018 roku. Niespełnienie tego warunku 

skutkuje utratą prawa do nagrody.  

7. Nierozdysponowane w powyższy sposób nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.  

8. Wyniki Loterii w postaci nazwy oraz miejscowości Laureatów dostępne są na stronie: 

www.grzegrzolka.pl oraz www.majsterbudowlaneabc.pl najpóźniej od dnia 15.06.2018 roku do dnia 

10.07.2018 roku. 

9. Nagrody II, III, IV stopnia wysyłane są kurierem na adresy Uczestników najpóźniej do dnia 02.07.2018 

roku. Dokumenty dotyczące nagrody I stopnia - samochodu umożliwiające jego rejestrację zostaną 

wysłane pocztą kurierską na adres Laureata najpóźniej do dnia 15.06.2018 roku. Nagroda I stopnia jest 

wydawana przy ul. Barskiej 7/9, 87-800 Włocławek najpóźniej do dnia 02.07.2018 roku.  

10. Nagroda I stopnia może być odebrana przez osobę, która może reprezentować Uczestnika zgodnie z: 

 wypisem z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzą-

cych działalność gospodarczą) lub  

 odpisem KRS (dla osób prawnych), lub 

 oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez Uczestnika, którym legitymuje 

się dana osoba. Osoba ta musi okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, w któ-

rym dane (imię i nazwisko) będą zgodne z danymi zawartymi w oryginale peł-

nomocnictwa udzielonym przez Uczestnika, którym legitymuje się dana osoba.  

11. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim 

przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII 

 

§ 12  

 

1. Regulamin Loterii jest dostępny w Punkcie Obsługi Loterii w trakcie jego otwarcia, na stronie 

www.grzegrzolka.pl oraz www.majsterbudowlaneabc.pl w trakcie trwania Loterii.  

2. Organizator powołuje jedną osobę, której powierza funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta 

zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie 

o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. 2018, poz. 165). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez 

Organizatora Komisja Nadzoru Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez 

Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji Nadzoru Loterii są zobowiązane do nadzoru nad 

przestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu Loterii.  

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

§ 13 

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 10.07.2018 roku. 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. 

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej 

(wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres siedziby Organizatora z 

dopiskiem na kopercie „Reklamacja WIELKA LOTERIA DLA MAJSTRÓW” (dopisek nie jest 

obowiązkowy). 

http://www.grzegrzolka.pl/
http://www.grzegrzolka.pl/


 

 

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 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, dokładny adres Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść 

żądania. 

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie 

później niż do dnia 10.08.2018 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego 

Uczestnika o wyniku reklamacji). 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

§ 14 

 

1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany 

nagrody na inną nagrodę. 

4. Na życzenie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z 

zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165). 

 

 

 


