Regulamin loterii audioteksowej
„Śliwkobranie Złotobranie”
1. Nazwa loterii audioteksowej
Loteria audioteksowa nosi nazwę: „Śliwkobranie Złotobranie”
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię audioteksową
Organizatorem loterii audioteksowej „Śliwkobranie Złotobranie” (dalej „Loteria”) jest Spółka pod firmą: KORE
Sp. z o.o., z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Granowska 14, 01-804 Warszawa, adres biura: ul.
Topiel 23, 00-342 Warszawa, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000206537.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie
Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
4. Zasięg geograficzny Loterii
Loteria organizowana jest na terenie całego kraju.
5. Czas trwania Loterii
Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 29.01.2018 r.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży dowodów udziału w Loterii
Czas przyjmowania zgłoszeń do udziału w Loterii obejmuje okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.
7. Uczestnicy Loterii
Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, zamieszkałych w Polsce (dalej
„Uczestnicy”). Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy i pełnomocnicy Organizatora, pracownicy innych
podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub
obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Loterii, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków
najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych i rodzeństwo i inne osoby pozostające z nimi we
wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby niespełniające tego warunku nie mogą zostać Laureatami w
Loterii.
8. Zasady organizacji Loterii
8.1. Warunkiem udziału w Loterii jest w dniach od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.:
8.1.1. zakup dowolnego promocyjnego opakowania Śliwki Nałęczowskiej (dalej: „Produkt promocyjny”) za
kwotę co najmniej 7,99 zł brutto; każde opakowanie promocyjne zawiera 8-znakowy unikatowy
alfanumeryczny kod (dalej „Kod promocyjny”); kod znajduje się wewnątrz opakowania lub wewnątrz
naklejki promocyjnej;
8.1.2. zarejestrowanie zgłoszenia do Loterii (dalej: „Zgłoszenie”) poprzez wysłanie pod numer 70068
wiadomości SMS o treści SLIWKOBRANIE.xxxxxxxx, gdzie „xxxxxxxx” oznacza Kod promocyjny; w
odpowiedzi Uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Loterii wraz z informacją
wskazaną w pkt 9.4.;
8.1.3. zachowanie fragmentu opakowania Produktu promocyjnego zawierającego nadrukowany Kod
promocyjny lub naklejkę z Kodem promocyjnym;
8.1.4. jeden Kod promocyjny można do Loterii zgłosić tylko jeden raz; w jednej wiadomości SMS można
zgłosić tylko 1 kod promocyjny;
8.1.5. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem, że każde z nich zawiera inny
Kod promocyjny.
8.2. Serwis SMS obsługuje zgłoszenia do Loterii od godziny 00:00:01 dnia 01.09.2017 r. do godziny 23:59:59
dnia 31.10.2017, koszt przesłania SMSa wynosi 0,50 zł / 0,62 zł z VAT, Uczestnik nie ponosi kosztu
SMSów odbieranych od Organizatora.
8.3. Organizatorowi przysługuje w czasie od 01.09.2017 r. do 07.11.2017 r. prawo żądania przesłania
fragmentów opakowań Produktu promocyjnego zawierających nadrukowany Kod promocyjny lub
naklejkę z Kodem promocyjnym. Powyższe żądanie przekazywane jest Uczestnikowi SMSem lub
telefonicznie. Uczestnik nie ponosi kosztu otrzymania ewentualnego SMSa lub przychodzącego
połączenia telefonicznego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku wystąpienia przez
Organizatora z żądaniem, o którym mowa powyżej, Uczestnik winien zrobić to w terminie 5 dni od
otrzymania SMSa lub rozmowy telefonicznej, liczy się data stempla pocztowego. Nieprzesłanie
fragmentów opakowań Produktu promocyjnego zawierających nadrukowany Kod promocyjny lub
naklejkę z Kodem promocyjnym na żądanie Organizatora skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń
danego Uczestnika Loterii lub utratą prawa do nagrody.
9. Miejsca i terminy losowań
9.1. Organizator nie przewiduje w Loterii żadnych losowań.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Nagrody przyznawane są w sposób losowy zgodnie z czasem zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze
SMS. Nagroda przyznawana jest zgłoszeniu „co n-temu”, przy czym „co n-ty” ustawiane jest przez
Organizatora jako zgłoszenie co 2-gie lub co 5-te, lub co 8-me, lub co 10-te, lub co 12-te, lub co 15-te lub
co 20-te. Częstotliwość jest ustawiana przez Organizatora w zależności od liczby nadesłanych Zgłoszeń
w celu jak najlepszego rozdysponowania nagród, przy czym celem jest wydanie maksymalnie 100
nagród dziennie. W przypadku, gdy danego dnia nie zostaną przyznane wszystkie nagrody, przechodzą
one na dzień następny i zasilają pulę nagród dnia następnego.
Nagrody przyznawane są na zmianę, czyli przy założeniu, że nagrody przyznawane są co 5-temu
Zgłoszeniu, Zgłoszenie nr 5 otrzymuje nagrodę wskazaną w pkt 10.1.1., Zgłoszenie nr 10 otrzymuje
nagrodę wskazaną w pkt 10.1.2., Zgłoszenie nr 15 otrzymuje nagrodę wskazaną w pkt 10.1.3.,
Zgłoszenie nr 20 otrzymuje nagrodę wskazaną w pkt 10.1.4., Zgłoszenie nr 25 otrzymuje nagrodę
wskazaną w pkt 10.1.1., itd. Nagrody przyznawane są do wyczerpania zapasów.
W odpowiedzi na przesłanie Zgłoszenia SMS Uczestnik dostaje informację o wygranej lub jej braku,
Organizatorze Loterii, koszcie SMSa, miejscu zamieszczenia regulaminu oraz możliwości udziału w
Loterii osobom, które ukończyły 18 lat, oraz prośbę o przesłanie danych zgodnie z pkt 10.4. poniżej.
Lista Laureatów nagród, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości zamieszkania i
rodzaju wygranej nagrody publikowana jest na bieżąco na stronie internetowej www.sliwkobranie.pl.

10. Wartość puli nagród
10.1. Organizator przewiduje w Loterii 6100 nagród w postaci 4 wskazanych poniżej rodzajów charmsów o
jednostkowej wartości 10 zł brutto:
10.1.1. 1525 sztuk charmsów w postaci pozłacanych listków,
10.1.2. 1525 sztuk charmsów w postaci akrylowej śliwki z pozłacanymi listkami,
10.1.3. 1525 sztuk charmsów w postaci pozłacanej śliwki z pozłacanumi listkami,
10.1.4. 1525 sztuk charmsów w postaci śliwki z kamienia naturalnego z pozłacanymi listkami.
10.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 61 000 zł.
10.3. Laureaci powiadamiani są o wygranej SMSem na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia do
Loterii niezwłocznie po przesłaniu Zgłoszenia.
10.4. SMS z informacją o wygranej zawiera także prośbę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres
kontakt@sliwkobranie.pl w ciągu 3 dni od otrzymania SMSa scanu lub zdjęcia oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Nieprzesłanie oświadczenia lub niedotrzymanie
terminu jego przesłania skutkuje utratą prawa do nagrody.
11. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii
W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Loterii, której zasady
funkcjonowania określa regulamin Komisji Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca
zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii
audioteksowej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2016 r., poz
471 z późn. zm.).
12. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
12.1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
12.2. Nagrody dostarczane są Laureatom w terminie do 3 tygodni od dnia przyznania nagrody, nie później
jednak niż do dnia 21.11.2017 r.
12.3. Nagrody dostarczane są Laureatom pocztą jako przesyłka polecona na adres podany w oświadczeniu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu..
12.4. Laureatom nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na jakiekolwiek inne nagrody lub na
gotówkę, oraz nie przysługuje prawo cesji prawa do nagrody na osoby trzecie.
12.5. Laureaci, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są
zobowiązani powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na
jeden tydzień przed upływem terminu wydania nagród.
12.6. Nagrody przepadają w następujących sytuacjach:
12.6.1. w przypadku niespełnienia warunków pkt 8.4.
12.6.2. nieodebrania nagrody przez Laureata;
12.6.3. podania przez Laureata błędnego adresu, co uniemożliwi dokonanie wysyłki nagrody lub
zwrócenia przesłanej nagrody do Organizatora;
12.6.4. niespełnienia warunkow pkt 10.4. niniejszego Regulaminu
Nagrody przepadają w wymienionych powyżej sytuacjach nawet w przypadku uprzedniej publikacji imienia
i pierwszej litery nazwiska Laureata oraz rodzaju wygranej nagrody na liście Laureatów na stronie
www.sliwkobranie.pl.
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13. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
13.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia
01.09..2017 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu otrzymania nagród, tj. do dnia
23.12.2017 r. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego w
przypadku wniesienia reklamacji za pośrednictwem poczty. Reklamacje przesłane z datą stempla
późniejszą niż 23.12.2017 r. nie są uwzględniane.
13.2. Reklamacje w Loterii powinny zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsca zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Śliwkobranie Złotobranie” oraz treść żądania
reklamacyjnego.
13.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres KORE Sp. z o.o., ul. Topiel
23, 00-342 Warszawa z dopiskiem „Śliwkobranie Złotobranie - Reklamacja”.
13.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wraz z zawiadomieniem reklamującego o wyniku
rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego
uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
13.5. Zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres
podany w reklamacji.
14. Terminy przedawnienia roszczeń
14.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
14.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
15. Postanowienia końcowe
15.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku, oprócz dni wolnych
i świąt, w godzinach 10:00 – 16:00) oraz na stronie internetowej www.sliwkobranie.pl.
15.2. Katalog treści SMS wykorzystywanych w Loterii stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
15.3. Na żądanie Laureata, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej
zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn.
zm).
15.4. Biorąc udział w Loterii, jej Uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu i wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyłącznie na potrzeby bieżącej Loterii, głównie w celu wysyłki
nagród. Uczestnicy Loterii przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych teleadresowych przez
Laureata uniemożliwia przesłanie nagrody i oznacza ich z niej rezygnację. Administratorem danych
osobowych pozyskanych w toku Loterii jest Organizator.
15.5. Uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres
kontakt@sliwkobranie.pl.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Oświadczenie Laureata loterii audioteksowej „Śliwkobranie Złotobranie”

Dane osobowe
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………..…..
Numer telefonu, z którego został wysłany SMS ………… ……………………………………….…………………..
Wygrywający Kod promocyjny ……………………………………………………..……………………………………

Adres zamieszkania (pod który zostanie wysłana nagroda)
Miejscowość:……………………………………………………………………………………….…………………….
Kod pocztowy:……………………………………………………………………………………………………………
Ulica:……………..……………………………………………………………………………………………………….
Numer domu:………………………………………… Numer mieszkania:………………..…………………………

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem loterii audioteksowej „Śliwkobranie Złotobranie” i wyrażam zgodę
na jego treść.
Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat oraz, że nie jestem pracownikiem Organizatora ani żadną z osób
wymienionych w pkt 7 Regulaminu.

…………………………………………………………………………………..
Data i popis

Wypełnione
oświadczenie
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
adres:
kontakt@sliwkobranie.pl w terminie 3 dni od otrzymania SMSa z informacją o wygranej.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Katalog treści SMS:
- zgłoszenia otrzymane przed 01.09.2017 - SLIWKA: Zgłoszenia do Loterii przyjmujemy od 01.09.2017 do
31.10.2017. Loteria dla osob 18+ Organizator KORE K-t SMS 0,62zl z VAT Reg: sliwkobranie.pl
- zgłoszenie niewygrywające: SLIWKA dziękuje za Zgloszenie. Twój kod xxxxxxxx jest niewygrywajacy. Loteria
dla osob 18+ Organizator KORE K-t SMS 0,62zl z VAT Reg: sliwkobranie.pl
- zgłoszenie wygrywające – otrzymuje 2 SMSy:
o SLIWKA (1/2) gratuluje WYGRANEJ! Pod adres kontakt@sliwkobranie.pl odeslij oswiadcz. zgodnie z
10.4. regulaminu. Masz na to 3 dni, potem nagroda przepada!
o SLIWKA (2/2) Loteria dla osob 18+ Organizator KORE Koszt SMS 0,50zl/0,62zl z VAT Reg:
sliwkobranie.pl
- Kod nieprawidłowy: SLIWKA: Przeslany kod jest nieprawidlowy. Sprawdz kod i przeslij ponownie pod 70068
(0,62zl z VAT) Loteria dla soób 18+ Organizator KORE Reg: sliwkobranie.pl
- Kod wykorzystany: SLIWKA: Przeslany kod zostal wczesniej wykorzystany. Nowy kod przeslij pod 70068
(0,62zl z VAT) Loteria dla osob 18+ Organizator KORE Reg: sliwkobranie.pl
- Zgłoszenie nieprawidłowe (więcej niż 1 kod): SLIWKA: Wiadomosc nieprawidlowa. W tresc SMSa wpisz tylko
1 kod i slij ponownie 70068 (0,62zlzVAT) Loteria dla osob 18+ Organizator KORE Reg: sliwkobranie.pl
- Zgłoszenie otrzymane po 31.10.2017 r. - SLIWKA: Zakonczylismy przyjmowanie zgloszen do Loterii. Reg:
sliwkobranie.pl
- SMS z żądaniem przesłania fragmentu opakowania lub naklejki promocyjnej zawierającej kod promocyjny:
SLIWKA: na adres: KORE, ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa przeslij fragment opakowania/naklejke z kodem
xxxxxxx. Masz 5 dni, potem nagroda przepada! Reg: sliwkobranie.pl
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