
REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ
1.  Nazwa loterii fantowej 
Loteria fantowa, zwana dalej „loteri¹”, bêdzie prowadzona w ramach festynu „RADOM CZYSTE MIASTO”.
2.  Nazwa podmiotu organizuj¹cego loteriê fantow¹
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Us³ugowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzib¹ w Radomiu, przy ul. 
Witosa 76. 
3.  Nazwa organu przyjmuj¹cego zg³oszenie 
Organizator loterii dokona³ jej zg³oszenia Naczelnikowi Urzêdu Celnego w Radomiu.
4.  Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z póŸn. zm.).
5.  Zasiêg loterii fantowej
Loteria organizowana jest w Radomiu, na ul. ¯eromskiego, przy Placu Corazziego.
6.  Cel, na który przeznacza siê dochód z loterii fantowej
Dochód uzyskany przez organizatora z tytu³u sprzeda¿y surowców wtórnych zebranych w trakcie loterii, zostanie przeznaczony na prowadzenie edukacji ekologicznej.
7.  Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie siê w dniu 07.06.2013r. o godz. 13.00 i zakoñczy siê w dniu 07.06.2013r. o godz. 18.00.
8.  Warunki uczestnictwa w loterii
8.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii i otrzymania kuponu loteryjnego jest dostarczenie dowolnie wybranego asortymentu surowców wtórnych i odpadów, w nastêpuj¹cych 
iloœciach:

Butelki plastikowe PET  10 sztuk
Opakowania szklane  10 sztuk
Puszki aluminiowe  10 sztuk
Zu¿yte baterie  10 sztuk
Zu¿yty sprzêt RTV/AGD  1 sztuka

8.2. Kupony loteryjne wydawane s¹ za przyniesione surowce wtórne i odpady, zgodnie  z punktacj¹ z punktu 8.1. Nie jest prowadzona ich sprzeda¿. 
8.3. Za iloœci surowców wtórnych i odpadów wymienione w pkt. 8.1. niniejszego regulaminu (liczonych odrêbnie dla ka¿dego rodzaju) ka¿da osoba otrzymuje jeden kupon 
loteryjny, jedn¹ jego czêœæ (z danymi: imiê, nazwisko, telefon) nale¿y wrzuciæ do urny. Drug¹ czêœæ kuponu nale¿y okazaæ przy odbiorze nagrody, je¿eli kupon zostanie wybrany 
w losowaniu.
8.3.1. W przypadku przyniesienia i umieszczenia w pojemnikach wielokrotnoœci 
w/w surowców wtórnych i odpadów, osoba je dostarczaj¹ca otrzymuje iloœæ kuponów odpowiadaj¹c¹ wielokrotnoœci przyniesionego asortymentu. Iloœci mniejsze ni¿ wymienione 
powy¿ej nie uprawniaj¹ do otrzymania kuponów loteryjnych. 
9. Uczestnicy loterii
9.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach okreœlonych w regulaminie, mo¿e byæ ka¿da osoba, bez wzglêdu na wiek, która dostarczy surowce wtórne i odpady, wymienione w pkt. 
8.1. niniejszego regulaminu. 
9.2. W loterii nie mog¹ braæ udzia³u: organizator, pracownicy organizatora oraz cz³onkowie ich rodzin.
9.3. Przyst¹pienie uczestnika do loterii poprzez oddanie surowców wtórnych i odpadów i otrzymanie kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem siê z regulaminem i 
akceptacj¹ jego postanowieñ oraz ze zobowi¹zaniem siê uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
10.  Zasady organizacji loterii fantowej
10.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) prawid³owe wype³nienie kuponu loteryjnego, poprzez podanie danych osobowych uczestnika loterii tj. imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. Powy¿sze 
dane nie zostan¹ nikomu udostêpnione ani wykorzystane w innym celu ni¿ zwi¹zany z organizacj¹ loterii.

b) wrzucenie kuponu loteryjnego do zabezpieczonej i oznakowanej logotypem spó³ki RADKOM urny,  znajduj¹cej siê przy stoisku reklamowym spó³ki, obok sceny, na której 
maj¹ miejsce wystêpy artystyczne towarzysz¹ce festynowi „Radom Czyste Miasto”.

c) ka¿dy z uczestników loterii ma prawo do otrzymania nieograniczonej liczby kuponów loteryjnych. Ich iloœæ zale¿y od iloœci dostarczonych surowców wtórnych i odpadów, 
zgodnie z pkt. 8 niniejszego regulaminu. 

11.  Miejsce i termin losowania nagród
11.1. Losowanie nagród odbêdzie siê w dniu 07.06.2013r. w trakcie festynu „Radom Czyste Miasto”, organizowanego w Radomiu, na Placu Corazziego, przy ul. ¯eromskiego. 
11.2. Losowanie odbêdzie siê spoœród wszystkich kuponów loteryjnych wrzuconych do urny, znajduj¹cej siê w miejscu wymienionym w punkcie 11.1. niniejszego regulaminu. 
11.3. Losowanie nagród odbywaæ siê bêdzie trzykrotnie w czasie trwania festynu, w godzinach: 15:00; 16.00 i  17:00.
11.4. Wybrane w poszczególnych losowaniach zwyciêskie kupony s¹ odk³adane 
i nie bior¹ udzia³u w nastêpnych losowaniach. Kupony, które nie zosta³y wylosowane przechodz¹ do nastêpnego losowania. 
11.5. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osobê prowadz¹c¹ festyn „Radom Czyste Miasto”, natomiast wylosowania kuponów w trzech 
poszczególnych edycja loterii dokona osoba wy³oniona spoœród uczestników imprezy. 
11.6. Prawid³owoœæ prowadzenia loterii obserwowaæ bêdzie komisja powo³ana przez organizatora, posiadaj¹ca znajomoœæ przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
11.7. W przypadku wylosowania kuponu loteryjnego wype³nionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawid³owy, lub nosz¹cego œlady sfa³szowania, w szczególnoœci 
bêd¹cego odbitk¹ kserograficzn¹, lub powielonego inn¹ technik¹, Komisja Loterii stwierdzi niewa¿noœæ takiego kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone a¿ do 
wy³onienia zwyciêzcy.
11.8. Nazwiska zwyciêzców wy³onionych podczas losowania nagród zostan¹ podane niezw³ocznie po ka¿dym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisjê wa¿noœci kuponu 
loteryjnego. Posiadacz takiego kuponu loteryjnego winien zg³osiæ siê po odbiór nagrody do koñca trwania losowania loterii.
11.9. W przypadku, gdy zwyciêzca nie zg³osi siê, w czasie okreœlonym w punkcie 11.8. organizator w przeci¹gu 3 dni roboczych podejmie próbê nawi¹zania kontaktu 
telefonicznego z wylosowan¹ osob¹ (na numer telefonu wskazany na kuponie loteryjnym), w celu powiadomienia o wygranej. Je¿eli organizator pomimo podjêtych prób nie 
nawi¹¿e kontaktu telefonicznego z wylosowan¹ osob¹ nagroda pozostanie jego w³asnoœci¹.
12.  Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodami w loterii s¹ kurs prawa jazdy kat. B, 3 rowery górskie, gad¿ety reklamowe organizatora loterii, artyku³y papiernicze, drobny sprzêt RTV/AGD, gry i zabawki oraz 
sadzonki roœlin. 
12.1.1. w przypadku wylosowania nagrody w postaci kursu prawa jazdy kat. B przez osobê niepe³noletni¹, nagroda „przechodzi” z automatu na w³asnoœæ pe³noletniego 
przedstawiciela ustawowego b¹dŸ opiekuna prawnego tej osoby.
12.2. Fundatorem nagród jest organizator oraz Zak³ad Doskonalenia Zawodowego Oddzia³ w Radomiu.
12.3. Oferowane przez organizatora nagrody s¹ artyku³ami fabrycznie nowymi.
12.4. £¹czna wartoœæ nagród przeznaczonych na nagrody w loterii nie przekroczy 3500 z³ brutto. 
13.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
13.1. Wydawanie nagród osobom, których kupony wylosowano w loterii nast¹pi niezw³ocznie po zakoñczeniu ka¿dej z trzech edycji loterii. 
13.2. W przypadku nieobecnoœci osoby nagrodzonej zostanie z ni¹ nawi¹zany kontakt telefoniczny, zgodnie z zapisami puntu 11.9. niniejszego regulaminu.  
14.  Sposób zapewnienia prawid³owoœci organizowanej loterii fantowej
14.1. W celu zapewnienia prawid³owoœci urz¹dzania loterii organizator powo³a Komisjê Loterii, której zasady funkcjonowania okreœlaæ bêdzie regulamin dzia³ania. W sk³ad 
Komisji wchodziæ bêd¹ osoby posiadaj¹ce znajomoœæ przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
14.2. Komisja Loterii sporz¹dzi z przebiegu losowania protokó³.  
15.  Zasady postêpowania reklamacyjnego 
15.1. Reklamacje mog¹ byæ zg³aszane przez ca³y czas trwania loterii do Komisji Loterii,  wy³¹cznie w formie pisemnej. 
15.2. Komisja Loterii rozpatrzy reklamacje w terminie 3 dni roboczych od zakoñczenia loterii.  Zawiadomienie o wyniku reklamacji bêdzie wys³ane reklamuj¹cemu w terminie 3 
dni roboczych od daty rozpatrzenia.
15.3. Decyzja Komisji Loterii dotycz¹ca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przys³uguje od niej odwo³anie.
15.4. Po wyczerpaniu postêpowania reklamacyjnego uczestnikowi przys³uguje prawo dochodzenia nieuwzglêdnionych roszczeñ na drodze postêpowania s¹dowego.
16.  Postanowienia koñcowe
16.1. Regulamin loterii dostêpny jest w siedzibie organizatora, na jego stronie internetowej www.radkom.com.pl oraz w miejscu organizacji loterii.  
16.2. Organizator obowi¹zany jest do poinformowania Naczelnika Urzêdu Celnego 
w Radomiu, o ka¿dej zmianie niniejszego regulaminu nie póŸniej ni¿ w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
16.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 
201, poz. 1540, z póŸn. zm.).
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