REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„#ORIFLAME_LETSPLAY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „#ORIFLAME_LETSPLAY” (zwana dalej
„Loterią”).
2. Celem organizowanej Loterii jest promocja marki Oriflame przy wykorzystaniu danych i
wizerunków laureatów Loterii jak też ich przetwarzanie przez Administratora danych
(wskazanego w pkt 51 Regulaminu) w odniesieniu do przyszłych działań marketingowych,
promocyjnych i reklamowych wskazanej powyżej marki.
3. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335
Gdynia, KRS: 0000254913, REGON: 140487829, NIP: 7010016236 (zwana dalej
„Organizatorem”).
4. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”),
zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 z późn.
zm.).
5. Loteria urządzana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Loteria zaczyna się 17.10.2017 roku, a kończy w dniu 30.04.2018 roku. Datą zakończenia Loterii
jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.
7. Loterią są objęte dowolne produkty z Katalogu Oriflame nr 15/2017 (zwane dalej „Produktami”).
8. Sprzedaż promocyjna dotyczy Produktów określonych w pkt 7 Regulaminu i odbywa się w dniach
od 17.10.2017 roku do 06.11.2017 roku. Zakup dokonany przed lub po tym terminie nie uprawnia
do udziału w Loterii.
9. Loteria skierowana jest do:
a. osób fizycznych, które ukończyły 13 lat, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459)
oraz
b. zarejestrowanych konsultantów ORIFLAME POLAND Sp. z o.o., posiadających w
bazie ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. swój numer konsultanta tj. osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą,
które w terminie określonym w pkt 8 Regulaminu dokonują zakupu Produktów. Osoba
niepełnoletnia może brać udział w Loterii za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Organizator
jest uprawniony do żądania przedstawienia przez osobę niepełnoletnią zgody rodzica lub
opiekuna prawnego.
10. W Loterii nie mogą brać udziału oraz nie mogą otrzymać nagród pracownicy Organizatora, spółki
ADNOVA Sp. z o.o., ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa oraz ORIFLAME POLAND Sp. z o.o.,
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
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ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11. Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem”) staje się wyłącznie osoba wskazana w pkt 9
Regulaminu, która jednocześnie spełnia następujące warunki:
a. w terminie od dnia 17.10.2017 roku do dnia 06.11.2017 roku dokona jednorazowego
zakupu dowolnych produktów z Katalogu Oriflame nr 15/2017 za kwotę co najmniej
89,00 zł brutto (zwanego dalej „Zakupem promocyjnym”)
oraz
b. w terminie od godz. 00:00:00 dnia 17.10.2017 roku do godz. 23:59:59 dnia
07.11.2017 roku dokona prawidłowego zgłoszenia w Loterii na zasadach określonych
w pkt 12 Regulaminu.
12. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii (zwane dalej „Zgłoszeniem”) polega na dokonaniu
rejestracji na stronie internetowej www.oriflame.pl/letsplay poprzez wypełnienie formularza, w
którym Uczestnik jest zobowiązany:
a. podać swoje dane w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL, dokładnego adresu
zamieszkania (wraz z kodem i miejscowością), adresu e-mail, numeru telefonu,
b. podać zarejestrowany numer konsultanta Oriflame, u którego Uczestnik złożył
zamówienie na Zakup Promocyjny lub swój zarejestrowany numer konsultanta (w
przypadku, gdy Uczestnik jest zarejestrowanym konsultantem Oriflame),
c. wskazać czy Uczestnik jest konsultantem Oriflame czy nie (przez kliknięcie
odpowiedniego pola wyboru),
d. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień (przez
kliknięcie odpowiedniego pola wyboru),
e. wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Loterii (poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru),
f.

oświadczyć, że nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 10
Regulaminu (poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru),

g. potwierdzić, że jest osobą pełnoletnią lub (w przypadku osoby niepełnoletniej) że
ukończył 13 lat i posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Loterii
(poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru),
h. przejść zabezpieczenie CAPTCHA wykonując zadanie opisane w polu CAPTCHA.
Na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres e-mail jest wysyłana wiadomość
zawierająca link potwierdzający rejestrację. Uczestnik jest zobowiązany kliknąć w link
potwierdzający rejestrację – jest to warunek dokonania Zgłoszenia w Loterii i zapisania tego
Zgłoszenia w systemie informatycznym przyjmującym Zgłoszenia w Loterii.
13. Jeden Zakup promocyjny uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia w Loterii. Każdy
Zakup promocyjny o wartości 89,00 zł brutto musi zostać zgłoszony w oddzielnym Zgłoszeniu.
Uczestnik może dokonać w Loterii nie więcej niż 10 Zgłoszeń.
14. W przypadku, gdy Uczestnik dokonana jednorazowego Zakupu promocyjnego za wielokrotność
kwoty 89,00 zł brutto, wówczas przysługuje mu prawo do dokonania odpowiedniej liczby
Zgłoszeń w Loterii, według zasady, że za każde pełne 89,00 zł brutto Uczestnik ma prawo
dokonania jednego Zgłoszenia i otrzymania jednego losu w losowaniu nagród w Loterii, z
zastrzeżeniem, że Uczestnik może dokonać w Loterii nie więcej niż 10 Zgłoszeń. Przykładowo:
Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za kwotę 320,00 zł brutto – Uczestnik może dokonać
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trzech Zgłoszeń, Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za kwotę 1.200,00 zł – Uczestnik
może dokonać 10 Zgłoszeń.
NAGRODY
15. W Loterii przewidziano następujące nagrody:
a. 5 Nagród Głównych o łącznej wartości 5.000,00 zł brutto, każda w postaci
Metamorfozy z serwisem Party.pl o wartości 1.000,00 zł brutto. Metamorfoza
obejmuje: profesjonalny makijaż oraz udział w sesji zdjęciowej zorganizowanej dla
serwisu Party.pl. Metamorfoza odbędzie się w terminie między listopadem 2017 roku,
a styczniem 2018 roku w Warszawie. O dokładnym miejscu i terminie odbioru
nagrody Laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową bądź telefoniczną,
b. 50 Nagród I stopnia o łącznej wartości 25.000,00 zł brutto, każda w postaci Karty
przedpłaconej w wartości 500 zł. Ponadto Laureat Nagrody I Stopnia może skorzystać
z konsultacji przy zakupach ze stylistą na terenie centrum handlowego Galeria
Mokotów w Warszawie. Konsultacje stanowią jedną z usług Galerii Mokotów i trwają
ok. 1,5 h. W przypadku, gdy Laureatem nie będzie osoba zamieszkała w Warszawie,
wówczas do wartości nagrody zostanie doliczona kwota w wysokości zwrotu kosztów
przejazdu laureata z miejsca jego zamieszkania (wskazanego w Zgłoszeniu) do miasta
Warszawy do maksymalnej wysokości 200 zł. W takim przypadku łączna wartość
nagród I stopnia wynosić będzie 35.000,00 zł brutto,
c. 100 Nagród II stopnia o łącznej wartości 20.260,00 zł brutto, każda w postaci zestawu
kosmetyków marki Oriflame o wartości 202,60 zł brutto. W skład jednego ww.
zestawu kosmetyków wchodzą: The One Lakier do paznokci, The One Tusz do rzęs
Wonderlash, Matowy Mus do ust The One Lip Sensation, Woda perfumowana dla niej
VIP Only 50 ml.
16. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 60.260,00 zł brutto.
17. Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).
18. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także
możliwość żądania wymiany nagrody przewidzianej Regulaminem na inną nagrodę.
LOSOWANIE NAGRÓD
19. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 09.11.2017 roku. W losowaniu nagród biorą udział
wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane w systemie od godz. 00:00:00 dnia 17.10.2017 roku do godz.
23:59:59 dnia 07.11.2017 roku. W losowaniu Nagród rozlosowywane są poniższe nagrody w
następującej kolejności:
 5 Nagród Głównych,
 50 Nagród I stopnia,
 100 Nagród II stopnia.
20. Jedno Zgłoszenie Uczestnika może być wylosowane w losowaniu wyłącznie jeden raz. W Loterii
jeden Uczestnik może wygrać nie więcej niż 1 nagrodę każdego rodzaju, tj. 1 Nagrodę Główną, 1
Nagrodę I stopnia oraz 1 nagrodę II stopnia.
21. Oprócz zwycięskiego Zgłoszenia do każdej Nagrody Głównej oraz Nagrody I stopnia są losowane
po dwa Zgłoszenia rezerwowe. Do wszystkich Nagród II stopnia losowanych jest dwadzieścia
Zgłoszeń rezerwowych. Zgłoszenia rezerwowe losowane są na wypadek negatywnej weryfikacji
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Zgłoszeń wylosowanych w pierwszej kolejności (zwanych dalej „Zwycięskimi Zgłoszeniami”).
Wylosowane Zgłoszenia rezerwowe zostaną umieszczone na listach w kolejności ich wylosowania
(zwanych dalej „Listami rezerwowymi”). Jako pierwsze losowane są zwycięskie Zgłoszenia do
wszystkich nagród (w kolejności wskazanej w pkt 19 Regulaminu), następnie wszystkie
Zgłoszenia rezerwowe od pierwszego do drugiego: najpierw do Nagród Głównych, następnie do
Nagrody I stopnia, a na końcu losowanych jest dwadzieścia Zgłoszeń rezerwowych do wszystkich
Nagród II stopnia.
22. Losowanie odbędzie się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d w Warszawie w sposób
ręczny. Nagrody losowane będą w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do
losowania, przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby
porządkowe będą równe liczbie udziałów dopuszczonych do losowania (zwanych dalej „Liczbami
Porządkowymi”). Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna
od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa
wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze
dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się
znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu
określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli
ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej
urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie
poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny
przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W
wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że
wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych,
wówczas losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy
Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania,
będzie powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa
wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej
cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb
Porządkowych, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby
Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb
Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania
Liczby Porządkowej znajdującej się na liście udziałów uprawnionych do danego Losowania. Raz
wylosowana Liczba Porządkowa nie może być wylosowana kolejny raz – w takim przypadku
wylosowana Liczbę Porządkową pomija się.
23. Wylosowane Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody zgodnie z treścią pkt
24-30 Regulaminu.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRÓD
24. Organizator, w ciągu 10 dni roboczych od dnia losowania, dokona weryfikacji zgodności
wylosowanych Zwycięskich Zgłoszeń oraz wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych ze stanem
faktycznie dokonanych przez Laureatów zakupów, jak również zgodności wylosowanych
Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. Weryfikacja wylosowanego Laureata nastąpi poprzez
weryfikację danych w systemie przyjmującym Zgłoszenia w Loterii i danych sprzedaży w bazie
ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania
nagrody w przypadku, gdy Laureat dokonał zwrotu Zakupu promocyjnego (lub jego części) lub
wcale nie dokonał Zakupu promocyjnego w myśl postanowień Regulaminu bądź nie spełnił
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pozostałych warunków Regulaminu. W przypadku, gdy po rezygnacji Uczestnika z części Zakupu
promocyjnego wartość pozostałej części Zakupu promocyjnego będzie spełniała warunek pkt 11 a
Regulaminu (przy zachowaniu pozostałych warunków Regulaminu), wówczas prawo do nagrody
zostanie przyznane. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej do dnia 23.11.2017 roku.
25. W trakcie weryfikacji, o której jest mowa w pkt 24 Regulaminu, w przypadku, gdy weryfikowany
Laureat, który dokonał Zwycięskiego Zgłoszenia wylosowanego do danej nagrody nie przeszedł
pozytywnie weryfikacji, wówczas traci on prawo do nagrody, które przechodzi na pierwszego
Laureata, którego Zgłoszenie znajduje się na liście rezerwowej do danej nagrody Głównej lub I
stopnia lub do nagród II stopnia. Weryfikacja Zgłoszeń rezerwowych będzie prowadzona w
kolejności ich umieszczenia na liście do czasu przyznania prawa do nagrody lub do wyczerpania
listy wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych.
26. Do Laureatów, których Zwycięskie Zgłoszenia lub Zgłoszenia rezerwowe uzyskały prawo do
nagrody (w wyniku weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 24 i 25 Regulaminu) zostanie
wysłana wiadomość e-mail z informacją o nagrodzie oraz trybie jej wydania. Ponadto, w
wiadomości e-mail wysłanej do osób, które uzyskały prawo do:
a. Nagrody Głównej - zostanie przesłany formularz zgody zwycięzcy na przetwarzanie
jego danych i wizerunku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Podpisanie Załącznika przez Laureata jest warunkiem wydania Nagrody Głównej,
b. Nagrody I stopnia - zostanie przesłana dokładna informacja dotycząca możliwości
skorzystania z usługi „Zakupy ze stylistą” na terenie centrum handlowego Galeria
Mokotów w Warszawie wraz z Regulaminem usługi świadczonej przez Galerię
Mokotów oraz deklaracja chęci skorzystania z ww. usługi oraz upoważnienie do
reprezentowania Laureata w zakresie założenia konta internetowego na portalu
www.galeriamokotow.pl (założenie konta jest niezbędne do realizacji usługi zakupów
ze stylistą).
Wiadomość e-mail jest wysyłana na adres mailowy, jaki Laureat podał podczas rejestracji
wylosowanego Zgłoszenia, najpóźniej do dnia 27.11.2017 roku.
27. Osoby, które uzyskały prawo do:
a. Nagrody Głównej są zobowiązane odesłać podpisany formularz zgody, o którym
mowa w pkt 26 a Regulaminu,
b. Nagrody I stopnia są zobowiązane odesłać podpisaną deklarację oraz upoważnienie, o
których mowa w pkt 26 b Regulaminu
na adres biura Organizatora (biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13 D, 03-707
Warszawa) przesyłką kurierską w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przesłania wiadomości email, o której mowa w pkt 26 Regulaminu. 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 przesłania
wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 26 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku przez
osoby weryfikowane do Nagrody Głównej skutkuje utratą prawa do nagrody. W takim
przypadku, o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie powiadomiony pierwszy Uczestnik
rezerwowy, którego Zgłoszenie znajduje się na liście rezerwowej do Nagrody Głównej i
przeszedł pozytywną weryfikację zgodnie z pkt 24 i 25 Regulaminu). W przypadku, gdy
Uczestnik wylosowany do nagrody I stopnia nie spełni ww. warunków, wówczas część nagrody
w postaci zakupów ze stylistą nie będzie realizowana. Laureat otrzyma kartę przedpłaconą o
wartości 500 zł w sposób określony w pkt 34 b Regulaminu.
28. Osoba, która dokonała Zgłoszenia wylosowanego jako Zgłoszenie rezerwowe do Nagrody
Głównej zostanie powiadomiona zgodnie z trybem pkt 26 Regulaminu w ciągu 2 dni roboczych
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liczonych od ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć przesyłka z podpisanym formularzem
zgody poprzednio weryfikowanego Uczestnika.
29. Weryfikacja Zgłoszeń wylosowanych jako Zgłoszenia rezerwowe do Nagród Głównych będzie
przebiegała zgodnie z procedurą określoną w pkt 26-28 Regulaminu w kolejności ich
umieszczenia na liście do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy
wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych.
30. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 26-29 Regulaminu
zostanie wyczerpana lista wylosowanych Zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody lub do danego
rodzaju nagrody, a prawo do danej nagrody nie zostanie przyznane, wówczas nagroda ta nie
zostanie rozdysponowana.
31. Organizator przekaże informacje dotyczącą możliwości rezerwacji terminu usługi zakupów ze
stylistą za pomocą wiadomości e-mail przesłanej do laureata najpóźniej do dnia 15.12.2017 roku.
Laureat w przypadku chęci skorzystania z usługi jest zobowiązany osobiście umówić dzień i
godzinę realizacji zakupów ze stylistą na stronie http://galeriamokotow.pl/stylist-calendar i
powiadomić Organizatora wiadomością e-mail, wysłaną na adres, z którego wysłana została
informacja, o której mowa w pkt 26 Regulaminu najpóźniej do dnia 08.01.2018 roku. Realizacja
zakupów ze stylistą musi odbyć się najpóźniej do dnia 10.03.2017 roku. W przypadku, gdy laureat
nie umówi wizyty, wówczas zakupy ze stylistą nie będą realizowane, a laureat otrzyma wyłącznie
kartę przedpłaconą w sposób określony w pkt 34 b Regulaminu.
32. Laureat utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:
a.

nie dopełni któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub

b.

dokonał zwrotu Zakupu promocyjnego (lub jego części); lub

c.

nie dokonał Zakupu promocyjnego w myśl postanowień Regulaminu; lub

d.

z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub

e.

podał błędne dane konieczne do przesłania nagrody (np. adres, który nie istnieje);
lub

f.

nie prześle w terminie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie
wizerunku, który stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu (w przypadku weryfikacji
prawa do Nagród Głównych).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
33. Wyniki Loterii w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania Laureata
są dostępne w biurze Organizatora ul. Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa oraz na stronie
www.oriflame.pl/letsplay najpóźniej od dnia 23.01.2018 roku do dnia 20.02.2018 roku.
34. Nagrody I stopnia zostaną przekazane w jeden z poniższych sposobów:
a. na terenie centrum handlowego Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa
w przypadku, gdy Laureat wyrazi chęć skorzystania z oferowanej przez Galerię
Mokotów usługi „Zakupy ze stylistą”, w dniu realizacji ww. usługi (przed jej
rozpoczęciem) Laureat otrzyma kartę przedpłaconą
b. wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na adresy zamieszkania laureatów wskazane
w Zgłoszeniach.
Ostateczny termin wysłania/wydania kart przedpłaconych oraz realizacji usługi ze stylistą upływa
10.03.2017 roku.
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35. Laureaci Nagród I stopnia, którzy skorzystali z usługi zakupów ze stylistą są zobowiązani wysłać
na adres email podany przez Organizatora:
a. skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających przejazd z miejsca zamieszkania
(wskazanego w Zgłoszeniu) do Warszawy lub przesłać oświadczenie o przejeździe do
Warszawy samochodem osobowym (lub motocyklem),
b. dane polskiego rachunku bankowego, na które zostanie dokonany przelew kwoty
zwrotu.
Powyższa wiadomość e-mail musi zostać wysłana najpóźniej do dnia 20.03.2018 roku.
36. Zwrot kosztów przejazdu zostanie wyliczony na podstawie przesłanych dokumentów lub
oświadczenia do maksymalnej wysokości 200 zł. W przypadku, gdy Uczestnik przyjechał
samochodem osobowym lub motocyklem wówczas koszt podróży zostanie wyliczony na
podstawie aktualnej wartości kilometrówki. Pod uwagę brane jest rozliczenie kilometrówki dot.
samochodu osobowego oraz motocykla. Zwrot kosztów następuje wyłącznie po dokonaniu
weryfikacji przesłanych dokumentów – jeśli przesłane dokumenty będą podrobione lub
uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie, lub jeśli nie można stwierdzić ich
autentyczności wówczas zwrot kosztów nie jest dokonywany.
37. Kwoty stanowiące zwroty kosztów przejazdu zostaną przelane na rachunki podane przez
Laureatów w sposób określony w pkt 35 Regulaminu najpóźniej do dnia 26.03.2018 roku.
38. Nagrody II stopnia są wydawane poprzez ich wysłanie przesyłką pocztową lub kurierską lub
poprzez ich dostarczenie przez przedstawiciela Organizatora na adresy podane przez Laureatów w
Zgłoszeniach najpóźniej do dnia 10.02.2018 roku.
39. Dokumenty uprawniające do realizacji Nagrody Głównej zostaną wysłane kurierem lub pocztą na
adresy Laureatów najpóźniej do dnia 12.01.2018 roku.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
40. 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. 2016, poz. 471 z późn. zm.). Dodatkowo nad
prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja Loterii działająca
na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie
Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu oraz wypełniania zaleceń
osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii.
41. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707
Warszawa oraz na stronach: www.grzegrzolka.pl i www.oriflame.pl/letsplay. Każdy Uczestnik
może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres biura
Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/13d, 03-707 (z dopiskiem „REGULAMIN
#ORIFLAME_LETSPLAY”).

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
42. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia
02.04.2018 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
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dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres Organizatora: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o., ul.
Floriańska 6/13d, 03-707 Warszawa.
43. Reklamacje rozpatruje Komisja Loterii. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście).
44. 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.
45. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 30.04.2018 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku
reklamacji).
46. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

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

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
49. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
50. Uczestnicy Loterii zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
51. Dane osobowe Uczestników Loterii, w tym wizerunek Laureatów są przetwarzane zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922)
w celu przeprowadzenia Loterii, opublikowania jej wyników oraz wydania nagrody.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Loterii jest ADNOVA Sp. z o. o.,
ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych
osobowych, oraz ich poprawiania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
przeprowadzenia Loterii.
52. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z
zachowaniem procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016, poz. 471 z późn.zm.).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ
„#ORIFLAME_LETSPLAY”

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

złożone w dniu…………………………………..w ……………………………………………….

przez:

……………………………………
imię i nazwisko
…………………………………
adres
………………………………….
e-mail
………………………………….
telefon (opcjonalnie)

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

1. W związku z udziałem w loterii promocyjnej „#ORIFLAME_LETSPLAY”, wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych w postaci wizerunku poprzez utrwalenie i rozpowszechnianie
przez Administratora danych tj. ADNOVA Sp. z o. o., ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa oraz
Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa oraz Edipresse Polska SA ul.
Wiejska 19, 00-480 Warszawa na zasadach określonych w Regulaminie tej Loterii.
2. Zgoda ta obejmuje w szczególności:
a) Utrwalenie wizerunku na fotografiach, wideo, w tym na jej materialnych egzemplarzach,
b) Publikację wizerunku na stronach Loterii w celu przedstawienia jej wyników i promocji marki
Oriflame i Party
c) Publikację wizerunku w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych za
pośrednictwem wszelkich możliwych środków i nośników, w tym na banerach, plakatach,
broszurach, czasopismach, w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych - Instagram,
Facebook, YouTube itp.). zarówno w związku promocją marki Oriflame i Party jak również w
związku z wszelkimi innymi akcjami promocyjnymi i reklamowymi tych marek,
d) użycie wizerunku w celach wskazanych w pkt b) i c) do wszelkiego rodzaju form powielania,
obróbki, przetwarzania, kadrowania i kompozycji, w tym zestawianie z wizerunkami innych osób
oraz z towarzyszącym komentarzem, a także dodawanie do innych materiałów powstających na te
potrzeby - bez obowiązku akceptacji efektu końcowego
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3. Zgoda upoważnia do nieograniczonego ilościowo wykorzystania utrwalonego wizerunku na
nieograniczonych ilościowo nośnikach.
4. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie.
5. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
6. Wyrażam zgodę na powierzenie do przetwarzania moich danych w postaci wizerunku przez
Administratora danych tj. ADNOVA Sp. z o. o., ul. Puławska 232, 02-670 Warszawa , dla celów
wskazanych w pkt 2b) i 2c) przez podmioty trzecie mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
7. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób
moich dóbr osobistych.
8. Ponadto, oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią (w przypadku osoby niepełnoletniej, która
ukończyła 13 lat konieczne jest podpisanie Pisemnej Zgody – Oświadczenia, które znajduje się
poniżej), nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, zostałam (-em) poinformowana (-y)
o celach i zasadach Loterii, zostało mi umożliwione zapoznanie się z jej Regulaminem oraz iż w
pełni go akceptuję.

…………………………

………………………………

miejscowość i data

podpis

PISEMNA ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW ( OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Ja, niżej podpisany(a), .................................................................................
zamieszkały(a) w ......................................................................................................
Identyfikujący
się
dowodem
PESEL:............................................,

osobistym

numer

........................,

telefon kontaktowy: ..............................................,
wyrażam zgodę na uczestnictwo
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
w
Metamorfozie
stanowiącej
#ORIFLAME_LETSPLAY”, która
.........................................................

Nagrodę
Główną
odbędzie się dnia

w
Loterii
promocyjnej
.......................................,
w

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję Regulamin Loterii #ORIFLAME_LETSPLAY”, dostępny
pod adresem www.grzegrzolka.pl oraz ustalenia powyższego Oświadczenia w przedmiocie zgody
na wykorzystanie wizerunku.

…………………………
miejscowość i data

………………………………
podpis
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