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REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ  FITNESS 2015  
 ORGANIZOWANEJ W RAMACH XXI DZIERŻONIOWSKICH PREZENTACJI 2015 

 
1. Nazwa loterii fantowej 
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „FITNESS 2015”. 
 
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową  
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW,                    
ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 882-10-00-034. 
 
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie 
Organizacja loterii podlega zgłoszeniu Naczelnikowi Urzędu Celnego w Wałbrzychu. 
 
4. Podstawa prawna 
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  
(Dz. U. z  2015 r. poz. 612). 
 
5. Zasięg loterii fantowej 
Loteria organizowana jest na terenie MIASTA DZIERŻONIÓW, POWIAT DZIERŻONIOWSKI, 
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. 
 
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej 
Dochód z loterii zostanie w całości przekazany na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  
i społecznej osób zagrożonych wykluczenie społecznym. 
 
7. Czas trwania loterii fantowej 
Loteria rozpocznie się w dniu 18.09.2015 r. i zakończy się w dniu 27.09.2015 r. 
 
8. Informacja dotycząca losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii 
8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii. 
8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 1 100 sztuk losów w kolorze żółtym.  
8.3. Cena jednego losu wynosi 5 złotych brutto.  
8.4. Poszczególne losy oznaczone są numerami od F 0001 do F 1100.  
8.5. Losy składają się z trzech części: „CO ZROBIĆ ABY WYGRAC NAGRODY?”, „CO ZROBIĆ ABY 
ZAGŁOSOWAĆ NA NAJLEPSZEGO WYSTAWCĘ?”, „Tę część losu zachowaj dla siebie!”. 
8.6. Część losu pod nazwą „CO ZROBIĆ ABY WYGRAĆ NAGRODY?” posiada zabezpieczenie numeru 
przed odczytaniem w postaci powierzchni maskującej.  
8.7.Niezakupione losy ulegną zniszczeniu. Zamiar ten zostanie zgłoszony Naczelnikowi Urzędu 
Celnego w Wałbrzychu, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zniszczenia.  
 
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów 
9.1. Sprzedaż losów odbywać się będzie:  
 

 w dniach 18.09.2015 r. do 25.09.2015 r. w Kasie Urzędu Miasta Dzierżoniowa oraz Wydziale 
Promocji, ul. Rynek 1  w godzinach od: 7:30 – 15:30 (poniedziałek, środa, czwartek)  
7:30 – 16:30 (wtorek) 7:30-15:00 (piątek); 

 przed wejściem głównym Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów, 
w dniach 26.09.2015 r. od godziny 12:00 do godziny 19:00 oraz 27.09.2015 r. od godziny 
13:00 do 18:30.  
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10. Uczestnicy loterii fantowej 
10.1.  W loterii może uczestniczyć każda osoba, która akceptuje warunki regulaminu. 
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: członkowie zespołu ds. organizacji XXI Dzierżoniowskich 
Prezentacji 2015 powołanego przez Burmistrza Dzierżoniowa Pismem Okólnym, a także osoby 
bezpośrednio współpracujące przy organizacji i obsłudze oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 
Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo. 
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne:  

 z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem              
się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad; 

 z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej loterii 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.              
, poz. 1182 z późn. zm.). 

 
11. Zasady organizacji loterii fantowej 
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest: 
a) zakup losu za kwotę 5 zł brutto za sztukę w miejscach, o których mowa w punkcie 9 regulaminu; 
b)wrzucenie odpowiedniej części losu do zabezpieczonej i oznakowanej żółtej urny stojącej                   
na stanowisku Organizatora – TU WRZUĆ LOS na terenie hali OSiR, (na wprost wejścia na halę)                   
ul. Strumykowa 1 w Dzierżoniowie; 
11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów. 
 
12. Nagrody loterii fantowej 
12.1. Nagrodami loterii są:   

1. Smartwatch SAMSUNG GEAR 2 NEO w ilości 1 sztuka, po 629,99 złotych brutto, 
2. Rower BEST PARK 28 UP w ilości 1 sztuka, po 899,00 złotych brutto. 
3. Smartwatch ASUS ZENWATCH w ilości 1 sztuka, po 999,99 złotych brutto. 
4. Rower MBM CRUISER VOYAGER 26 w ilości 1 sztuka, po 1099,99 złotych brutto. 

Łączna wartość puli nagród wynosi 3 628,97 złotych brutto. 
12.2. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów 
wynosi 65,98 %. 
12.3. Fundatorem nagród jest Organizator. 
12.4. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi. 
12.5. Zwycięzca ze względu na wartość nagród nie przekraczających 2 280,00 złotych brutto                    
nie uiszcza podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
13. Miejsce, termin i sposób losowania nagród 
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 27.09.2015 r. na scenie plenerowej Ośrodka Sportu           
i Rekreacji, ul. Strumykowa 1, 58-200 Dzierżoniów około godz. 19:10.  
13.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów wrzuconych do urny koloru żółtego                       
o nazwie „FITNESS 2015” . 
13.3. Omyłkowo wrzucone losy z innych loterii nie będą uwzględniane.  
13.4. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład 
Komisji Loterii „FITNESS 2015”, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. 
13.5. Kolejność losowania nagród odbędzie się według punktu 12.1.  
13.6. Prowadzący loterię wyrzuci piłeczkę do publiczności zebranej przed sceną plenerową - osoba, 
która złapie piłeczkę dokona losowania trzech zwycięskich losów. 
13.7. W przypadku wylosowania losu niekompletnego, uszkodzonego, z widocznym numerem losu            
(zdrapaną powierzchnią maskującą)  lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego 
odbitką kserograficzną, czy powielonego inną techniką, Komisja Loterii „FITNESS 2015” stwierdzi 
nieważność takiego losu i losowanie będzie powtarzane aż do wyłonienia prawidłowego losu. 
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13.8. Numer losu zwycięzcy ogłaszany będzie dwukrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie           
po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.  
13.9. Numery zwycięskich losów ogłoszone będą także na stronie internetowej Miasta 
(www.dzierzoniow.pl). 
 
 
14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród 
14.1. Po odbiór nagrody posiadacz wygranego losu winien zgłosić się w dniach od 1.10.2015 r.  
do 29.10.2015 r. w godzinach pracy urzędu oraz dnia 30.10.2015 r. do godz. 14:00 do Wydział 
Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 4 (parter) w Urzędzie Miasta Dzierżoniów, ul. Rynek 1. 
14.2. Nagroda zostanie wydana na podstawie protokołu oraz po okazaniu odpowiedniej części losu –
„Tę część losu zachowaj dla siebie!”. W przypadku osoby niepełnoletniej, wydanie nagrody może 
nastąpić wyłącznie w obecności opiekuna prawnego. 
14.3. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym terminie, zwycięzca loterii traci prawo                       
do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora. 
 
15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej 
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję, której zasady 
funkcjonowania określać będzie REGULAMIN PRACY KOMISJI LOTERII FANTOWEJ FITNESS 2015.                
W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia  
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. 
15.2. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających                     
z niniejszego Regulaminu.  
15.3. Komisja Loterii „FITNESS 2015” sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników 
losowania loterii. 
 
16. Zasady postępowania reklamacyjnego 
16.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Loterii Fantowej FITNESS 2015 organizowanej w ramach                    
XXI Dzierżoniowskich Prezentacji 2015, mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej 
zakończeniu, nie później niż do 7 dni od daty upływu terminu wydania nagród. 
16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej przesłane na adres 
Organizatora: Gmina Miejska Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1, z dopiskiem „Reklamacja 
Loterii FITNESS 2015”. 
16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora             
lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie. 
16.4. Reklamacje rozpatrzy Organizator loterii. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia 
jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane 
reklamującemu w terminie 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia. 
16.5. Decyzja Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 
16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 
17. Przedawnienie roszczeń 
17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym 
roszczenie stało się wymagalne. 
17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji                       
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
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18. Postanowienia końcowe 
18.1. REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ FITNESS 2015 dostępny jest w siedzibie Organizatora,                         
na stronie internetowej Miasta (www.dzierzoniow.pl) oraz w miejscach sprzedaży losów, o których 
mowa w punkcie 9 regulaminu. 
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Wałbrzychu,                
o każdej zmianie niniejszego regulamin nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany. 
18.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika 
nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, 
sprzedawca. 
18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2015 r. poz.  
612). 
18.5. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej                   
z zachowaniem procedury i terminu wynikających z art. 20 ustawy o grach hazardowych. 

 

http://www.dzierzoniow.pl/

