REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ
1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, przeprowadzana jest w ramach festynu
„RADOM CZYSTE MIASTO”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem” jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy
ul. Witosa 76.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Mazowieckiego Urzędu Celno
- Skarbowego w Warszawie.
4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540, z późn. zm.).
5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest w Radomiu, w muszli koncertowej w Parku im. T.
Kościuszki.
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód uzyskany przez organizatora z tytułu sprzedaży surowców wtórnych
zebranych w trakcie loterii, zostanie przeznaczony na prowadzenie edukacji
ekologicznej prowadzonej przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 08.06.2018r. o godz. 13.00, zakończy w dniu
08.06.2018r. o godz. 17.15.
8. Warunki uczestnictwa w loterii
8.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii i otrzymania kuponu loteryjnego jest
dostarczenie do oznakowanego gniazda recyklingowego jednego z poniżej
wymienionych asortymentów surowców wtórnych i odpadów, w następujących
ilościach:
Butelki plastikowe PET – 30 sztuk
Opakowania szklane – 30 sztuk
Puszki aluminiowe – 30 sztuk
Zużyte baterie – 30 sztuk
Zużyty sprzęt RTV/AGD – 1 sztuka.
8.2. Surowce wtórne i odpady można dostarczać do gniazda recyklingowego w
godzinach od 13.00 do 16.45. Po godzinie 16.45 nie będą one odbierane.
8.3. Kupony loteryjne wydawane są za przyniesione surowce wtórne i odpady,
zgodnie z punktacją z punktu 8.1. Nie jest prowadzona ich sprzedaż.
8.4. Za ilości surowców wtórnych i odpadów wymienione w pkt. 8.1. niniejszego
regulaminu (liczone odrębnie dla każdego rodzaju odpadu) każda osoba otrzymuje
jeden kupon loteryjny. Jedną jego część, oznaczoną literą A (z danymi: imię,
nazwisko) należy wrzucić do urny. Drugą część kuponu, oznaczoną literą B należy

zachować i okazać przy odbiorze nagrody, jeżeli kupon zostanie wybrany
w losowaniu.
8.3.1. W przypadku przyniesienia i umieszczenia w pojemnikach wielokrotności
w/w surowców wtórnych i odpadów, osoba je dostarczająca otrzymuje ilość kuponów
odpowiadającą wielokrotności przyniesionego asortymentu. Ilości mniejsze niż
wymienione w punkcie 8.1 nie uprawniają do otrzymania kuponów loteryjnych.
9. Uczestnicy loterii
9.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda
osoba, bez względu na wiek, która dostarczy surowce wtórne i odpady, wymienione
w pkt. 8.1. niniejszego regulaminu.
9.2. W loterii nie mogą brać udziału: organizator oraz pracownicy organizatora.
9.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez oddanie surowców wtórnych
i odpadów i otrzymanie kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem
się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem
się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
10. Zasady organizacji loterii fantowej
10.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) prawidłowe wypełnienie części A kuponu loteryjnego, poprzez podanie imienia
i nazwiska uczestnika. Powyższe dane nie zostaną nikomu udostępnione
ani wykorzystane w innym celu niż związany z organizacją loterii.
b) wrzucenie części A kuponu loteryjnego do zabezpieczonej i oznakowanej
logotypem spółki RADKOM urny, znajdującej się na scenie, na której mają
miejsce występy artystyczne towarzyszące festynowi „Radom Czyste Miasto”.
c) do urny należy wrzucić tylko i wyłącznie część A kuponu, na której znajduje
się dopisek „wrzuć do urny”, drugą część kuponu, oznakowaną literą B
i dopiskiem „zachowaj” należy okazać, jeżeli część A zostanie wybrana
w losowaniu.
d) każdy z uczestników loterii ma prawo do otrzymania nieograniczonej liczby
kuponów loteryjnych. Ich ilość zależy od ilości dostarczonych surowców
wtórnych
i odpadów, zgodnie z pkt. 8.1. niniejszego regulaminu.
e) ze względu na fakt, iż ostatnie losowanie odbywa się o godz. 17.00,
prawidłowo wypełnione kupony mogą być wrzucane do urny do godz. 17.00
włącznie.
11. Miejsce i termin losowania nagród
11.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 08.06.2018r. w trakcie festynu „Radom
Czyste Miasto”, organizowanego w Radomiu, w muszli koncertowej w Parku
im. T. Kościuszki.
11.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych wrzuconych
do urny, znajdującej się w miejscu wymienionym w punkcie 10.1.b) niniejszego
regulaminu.

11.3. Losowanie nagród odbywać się będzie w trzech edycjach w czasie trwania
festynu, w godzinach: 15:00; 16.00 i 17:00.
11.4. Wybrane w poszczególnych edycjach losowania zwycięskie kupony
są odkładane i nie biorą udziału w następnych losowaniach. Kupony, które
nie zostały wylosowane przechodzą do następnego losowania.
11.5. Uczestnik loterii może w każdej z trzech edycji losowania otrzymać tylko jedną
nagrodę. W przypadku wylosowania w danej edycji loterii kuponu loteryjnego
wypełnionego przez osobę, która w tej edycji loterii uzyskała już nagrodę, kupon
loteryjny jest odkładany, a losowanie powtarzane aż do wyłonienia osoby, która
nagrody w danej edycji losowania jeszcze nie uzyskała.
11.6. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osobę
prowadzącą festyn „Radom Czyste Miasto”, natomiast wylosowania kuponów
w trzech poszczególnych edycja loterii dokona osoba wyłoniona spośród uczestników
imprezy.
11.7. Prawidłowość prowadzenia loterii obserwować będzie Komisja Loterii powołana
przez organizatora, posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
11.8. W przypadku wylosowania kuponu loteryjnego wypełnionego w sposób
nieczytelny, nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności
będącego odbitką kserograficzną lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii
stwierdzi nieważność takiego kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż
do wyłonienia zwycięzcy.
11.9. W przypadku wylosowania kuponu loteryjnego wrzuconego do urny w sposób
nieprawidłowy, tzn. w sytuacji, kiedy składa się on z części A i B, jego właściciel nie
może okazać się kontrolną częścią B kuponu, w związku z czym los jest odkładany,
Komisja Loterii stwierdza jego nieważność, a losowanie powtarzane jest aż do
wyłonienia zwycięzcy.
11.10. Warunkiem uzyskania nagrody jest obecność w trakcie losowania.
Nazwiska zwycięzców - właścicieli kuponów wyłonionych podczas losowania
podawane są na bieżąco, w trakcie każdego z trzech losowań, po stwierdzeniu
ważności kuponu loteryjnego. Osoba, której kupon został wylosowany
powinna zgłosić się po odbiór nagrody niezwłocznie, po wylosowaniu jej
kuponu i podaniu nazwiska, najpóźniej do końca tej edycji losowania, w której
kupon został wybrany.
11.11. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się w czasie określonym w punkcie
11.10. na zakończenie każdego z losowań kupony, których właściciele nie zgłosili się
w wyznaczonym czasie, zostaną ponownie umieszczone w urnie, a losowanie będzie
kontynuowane aż do wyłonienia zwycięzcy
11.12. Jeżeli zwycięzca dobrowolnie zrezygnuje z wylosowanej nagrody utraci
prawo do jej otrzymania, a losowanie zostanie ponowione. Kupon osoby, która
zrezygnowała z nagrody może ponownie wziąć udział w losowaniu nagród
w danej edycji losowania.
12. Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodami w loterii są: 3 rowery, drobne sprzęty gospodarstwa domowego.

12.2. Fundatorem nagród w loterii jest organizator.
12.3. Oferowane przez organizatora nagrody są artykułami fabrycznie nowymi.
12.4. Łączna wartość nagród przeznaczonych na nagrody w loterii nie przekroczy
4000 zł brutto.
13. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
13.1. Wydawanie nagród osobom, których kupony wylosowano w poszczególnych
edycjach loterii nastąpi niezwłocznie, w trakcie każdej z trzech edycji loterii,
po stwierdzeniu ważności kuponów loteryjnych.
14. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
14.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii organizator powoła
Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania.
W skład Komisji wchodzić będą osoby posiadające znajomość przepisów ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
14.2. Komisja Loterii sporządzi z przebiegu losowania protokół.
15. Zasady postępowania reklamacyjnego
15.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii do Komisji
Loterii, wyłącznie w formie pisemnej.
15.2. Komisja Loterii rozpatrzy reklamacje w terminie 3 dni roboczych od
zakończenia loterii.
Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane
reklamującemu w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia.
15.3. Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
15.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
16. Postanowienia końcowe
16.1. Regulamin loterii dostępny jest w siedzibie organizatora, na jego stronie
internetowej www.radkom.com.pl oraz w miejscu organizacji loterii.
16.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Mazowieckiego
Urzędu Celno -Skarbowego w Warszawie o każdej zmianie niniejszego regulaminu,
nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
16.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540, z późn. zm.).

