REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„LOTERIA ORANGINA MULTIKINO”
I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „LOTERIA ORANGINA MULTIKINO” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka
Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości
50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny
REGON 140487829 („Organizator”).
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
2018, poz. 165) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).
§6
Czas trwania Loterii obejmuje okres od 10.03.2018 roku do 14.06.2018 roku, który jest ostatecznym
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
§7
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu od dnia 10.03.2018 roku do dnia 14.06.2018 roku na
stronie www.oranginamultikino.pl oraz w biurze Organizatora tj. Biuro Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul.
Floriańska 6/13 D, 03-707 Warszawa (w dniach i godzinach jego otwarcia).
II. Warunki uczestnictwa w Loterii
§8
1. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która w terminie od dnia 12.03.2018 roku do
dnia 08.04.2018 roku spełni poniższe warunki:
a. dokona zakupu dowolnego biletu w kasie wybranego kina sieci Multikino lub na
stronie www.multikino.pl („Zakup promocyjny”) i odbierze kupon loteryjny
zawierający 2 pola (większe i mniejsze) zakryte farbą zdrapkową („Zdrapka”), jedna
Zdrapka przyznawana jest za zakup jednego biletu,
b. dokona sprawdzenia wyniku Loterii w sposób opisany w pkt 5 niniejszego paragrafu
oraz/ lub w § 10 pkt 5-6.
2. Lokalizacja stacjonarnych kin Multikino („Kino/a”) dostępna jest na stronie www.multikino.pl.
3. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód Zakupu promocyjnego (paragon, faktura VAT) w
trakcie całej Loterii.
4. Zdrapki są wydawane w kasie Kina bezpośrednio po dokonaniu transakcji, w przypadku zakupu
biletu w kasie, lub po okazaniu dowodu zakupu, w przypadku dokonania zakupu biletu na stronie
www.multikino.pl.

5.

Zadaniem Uczestnika jest sprawdzenie wyniku Loterii. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany
zetrzeć ze Zdrapki farbę zdrapkową z większego pola. Pod farbą znajduje się informacja o
wygranej nagrodzie natychmiastowej: „Odbierz butelkę Oranginy w sklepie”, lub o jej braku:
„Grasz o bilety”. Dodatkowo na każdej Zdrapce znajduje się mniejsze pole pokryte farbą
zdrapkową, pod którą znajduje się indywidualny kod alfanumeryczny („Kod”) służący do
sprawdzenia zgodnie z zapisem § 10 pkt 5-6 niniejszego regulaminu, czy Uczestnik wygrał
nagrodę w postaci kodów na bilety na dowolny film 2D.

III. Nagrody

1.

2.
3.

§9
W Loterii przewidziano następujące nagrody:
a. nagrody natychmiastowe (zwane dalej „Nagrodami Natychmiastowymi”): dziewięć
tysięcy osiemset nagród w postaci butelki 0,5 l napoju Orangina o łącznej wartości
34.300,00 zł brutto, wartość 1 nagrody wynosi 3,50 zł brutto,
b. nagrody do wygrania na stronie www.oranginamultikino.pl (zwane dalej „Nagrodami
Online”): dwadzieścia nagród w postaci dwóch kodów do wymiany na bilety na
dowolny film 2D do wykorzystania w wybranym kinie Multikino o łącznej wartości
1.200,00, wartość 1 nagrody wynosi 60,00 zł brutto. Zasady wykorzystania Nagród
Online określa Załącznik nr 1 do Regulaminu Kina pn. „Zasady wymiany kuponów i
zaproszeń
na
bilet
Multikino”
dostępny
na
stronie
https://multikino.pl/informacje/regulaminy.
Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 35.500,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy
pięćset złotych).
Termin realizacji kodów to 23.12.2018r.

IV. Losowanie Nagród Online

1.

2.

3.

4.

5.

§10
W dniu 10.03.2018 roku w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13D w Warszawie (03707) odbędzie się losowanie Nagród Online, które zostaną wprowadzone do systemu
informatycznego udostępnionego Uczestnikom Loterii na stronie www.oranginamultikino.pl
obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii. System informatyczny służy do sprawdzania, czy
Uczestnik wygrał Nagrodę Online.
Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Loterii, o której mowa w § 13
niniejszego regulaminu (zwanej dalej „Komisją”). Losowanie zostanie przeprowadzone przy
użyciu urządzenia do gier, 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).
Organizator dokona losowania Nagród Online w następujący sposób: urządzenie dokona
losowania łącznie 20-stu Nagród Online przypadających konkretnego dnia i godziny, w której
(lub po jej upływie) padnie wygrana (zgodnie z treścią pkt 9 niniejszego paragrafu), w ten sposób,
że do każdej nagrody wylosowana zostanie data z zakresu od dnia 12.03.2018 roku do dnia
08.04.2018 roku a następnie z zakresu godzinowego od 00:00:00 do 23:59:59 (wylosowana data i
godzina zwana jest dalej „Godziną”).
Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie wylosowanych Godzin (w formacie
data:godzina:minuta:sekunda), o których padną wygrane. 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 na stronie www.oranginamultikino.pl
najpóźniej do godziny 23:59:59 dnia 11.03.2018 roku.
Uczestnik, aby sprawdzić, czy wygrał Nagrodę Online, musi dokonać Zgłoszenia, które polega na
podaniu w formularzu znajdującym się na stronie www.oranginamultikino.pl następujących
danych: Kodu ze Zdrapki, imienia i nazwiska, numeru telefonu (z walidatorem), adresu e-mail

Uczestnika, zaznaczeniu pola captcha oraz wyrażeniu zgody przez Uczestnika na przetwarzanie
jego ww. danych w celach przeprowadzenia Loterii poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
6. Po spełnieniu warunków zawartych w pkt 5 niniejszego paragrafu następuje udostępnienie
sześciu zakrytych pól tak zwanej dalej eZdrapki. Uczestnik jest zobowiązany odsłonić sześć pól
eZdrapki, pod którymi ukryte są symbole. W przypadku wygrania nagrody po odsłonięciu
zakrytych pól eZdrapki, trzy symbole będą identyczne, a na ekranie pojawi się symbol/informacja
o wygranej nagrodzie. W przypadku niewygrania nagrody po odsłonięciu pól eZdrapki nie będzie
trzech identycznych symboli. Nieodsłonięcie przez Uczestnika wszystkich pól eZdrapki
uniemożliwia odczytanie wyniku Loterii i skutkuje utratą prawa do nagrody w Loterii (w
przypadku jej wygrania) - w takim wypadku nagroda ta pozostaje nierozdysponowana.
Momentem dokonania Zgłoszenia i jego zapisania w systemie informatycznym jest spełnienie
łącznie warunków określonych w pkt 5 niniejszego paragrafu. Uczestnik może dokonać
Zgłoszenia w terminie od godz. 00:00:00 dnia 12.03.2018 roku do godz. 23:59:59 dnia
08.04.2018 roku.
7. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8
niniejszego paragrafu.
8. Jeden numer Kodu może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz. Aby dokonać kolejnego
Zgłoszenia należy dokonać kolejnego Zakupu Promocyjnego.
9. Nagroda przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako pierwszy na stronie
www.oranginamultikino.pl dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem pkt 5-6 niniejszego paragrafu o
wylosowanej Godzinie lub jako pierwszy 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 data: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). Warunkiem przyznania prawa do nagrody, którą wygrał Uczestnik jest
odsłonięcie wszystkich zakrytych pól eZdrapki oraz spełnienie warunków określonych w pkt 11
niniejszego paragrafu.
10. Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę Nagród Online w Loterii.
11. W przypadku wygrania nagrody i spełnieniu przez Uczestnika warunku określonego w pkt 6
niniejszego paragrafu, na stronie www.oranginamultikino.pl pojawi się informacja o wygranej
nagrodzie oraz informacja o sposobie jej wysłania. W przypadku gdy Uczestnik nie wygra
nagrody codziennej, na stronie pojawi się informacja: „Dziękujemy! Tym razem nie wygrałeś”.
12. Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać przesłania wszystkich Zdrapek
dotyczących wszystkich przesłanych przez Uczestnika Zgłoszeń w Loterii, których Kody są
tożsame z Kodami podanymi w Zgłoszeniach tego Uczestnika. Organizator może postawić takie
żądanie za pomocą wiadomości e-mail najpóźniej do dnia 16.04.2018 roku. W takim przypadku
Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty pocztą lub przesyłką kurierską na
adres podany w żądaniu w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania
przez Organizatora. O zachowaniu terminu 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 w ciągu 12 dni od daty powiadomienia. Niespełnienie ww.
warunków (w przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora) skutkuje utratą prawa
do nagrody.
V. Sposób przyznania Nagród Natychmiastowych
§ 11
1. W sytuacji, gdy pod farbą zdrapkową znajduje się napis „Odbierz butelkę Oranginy w
sklepie” Uczestnik, aby odebrać nagrodę, musi udać się do sklepu (baru) w strefie
gastronomicznej danego kina Multikino i tam odebrać napój. Organizator przy wydaniu
Nagrody Natychmiastowej ma prawo zażądać zwrotu zwycięskiej zdrapki.

2. Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę Nagród Natychmiastowych w Loterii. Do
jednej Zdrapki wygrywającej przynależy jedna Nagroda Natychmiastowa.
VI. Ogłoszenie wyników i sposób wydania Nagród
§12
1. Wyniki loterii w postaci liczby wydanych nagród dostępne będą w biurze Organizatora (ul.
Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa) do dnia 30.04.2018 roku.
2. Nagrody w postaci butelek Oranginy muszą zostać odebrane w sklepie (barze) w Strefie
Gastronomicznej wybranego kina Multikino do dnia 08.04.2018 włącznie. Nagrody w postaci
dwóch kodów na dowolny film 2D zostaną wysłane do dnia 30.04.2018 roku na adresy e-mail
Zwycięzców podane w sposób określony w niniejszym regulaminie.
3. Niewydane nagrody pozostają własnością Organizatora.
4. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
VII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii
§13
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii
promocyjnej. 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, działająca na podstawie regulaminu Komisji
wydanego przez Organizatora.
VIII. Postępowanie reklamacyjne

1.

2.

3.

4.

5.

§14
Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 14.05.2018 roku na adres biura
Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 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.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w
formie pisemnej, wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście na adres biura
Organizatora, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”.
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, 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
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 14.06.2018 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o
wyniku reklamacji).
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

§15
Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

IX. Postanowienia końcowe
§16
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane przez
sąd powszechny.
§17
Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane w celach związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Loterii zgodnie z niniejszym regulaminem. Administratorem danych osobowych
jest Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-355 Gdynia. Dane osobowe
Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony
danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich
danych osobowych do ich poprawiania oraz ich usunięcia.

