Regulamin Loterii Promocyjnej „Loteria Ice King Slushy”
zwany dalej „Regulaminem”.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona pod
nazwą „Loteria Ice King Slushy”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest
Spółka PCO GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 13 A, 76-020 Bobolice,
wpisana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000209755, Kapitał zakładowy:
50.000,00 zł, NIP 499-044-60-55, Regon 331444195.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Szczecinie.
4. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dowolnych sklepach i punktach
handlowych kontrahentów Organizatora, w których można dokonać zakupu Produktów Promocyjnych.
5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 15.05.2018 roku do dnia 30.10.2018 roku. Czas trwania Loterii obejmuje
sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do udziału w Loterii, terminy losowań losów przez
uczestników Loterii i wydawania nagród oraz okres rozpatrywania związanych z nią reklamacji.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii
rozpoczyna się w dniu 15.05.2018 roku i kończy w dniu 30.09.2018 roku lub po wyczerpaniu Losów.
7. Sprzedażą promocyjną objęte są napoje typu Slushy w opakowaniach (kielichach) XL o objętości
450 ml zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”, które będą sprzedawane przez kontrahentów
Spółki z o.o. PCO GROUP. Kontrahenci Organizatora zakupując karton/kartony o pojemności 10 litrów
syropu służącego do przygotowania napoju typu Slushy, nabywają według swojego uznania dowolną
ilość kielichów. Przy czym kielichy sprzedawane są w opakowaniach jednostkowych po 50 szt.
Organizator dołączy do każdego opakowania kielichów, 50 szt. Losów uprawniających do udziału w
Loterii. Dla każdego opakowania 50 szt. kielichów, Organizator przewidział następujące nagrody dla
uczestników w loterii: 1 piłka nożna, 2 dolewki, 4 piłki gniotek Slushy.
DANE OSOBOWE
8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Spółka PCO
GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 13 A, 76-020 Bobolice. Podstawą do
przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11
Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), zaś osoby wnoszącej o wydanie imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 165). Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celach związanych
z przeprowadzeniem Loterii. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania
i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje
bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Każda osoba czyjej
dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu
ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
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Dane osobowe są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
Dane osobowe Uczestników Loterii ww. zakresie przetwarzane są w okresie od dnia 15.05.2018 r. do
dnia 24.05.2018 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.), a następnie od dnia 25.05.2018 r. na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
UCZESTNICY LOTERII
9. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda osoba fizyczna, spełniająca warunki Regulaminu.
10. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
11. Aby uzyskać jeden Los uprawniający do udziału w Loterii należy w dniach 15.05.2018 r. 30.09.2018 r. (chyba że pula Losów zostanie wcześniej wyczerpana), dokonać zakupu u kontrahenta
Organizatora, co najmniej jednego Produktu Promocyjnego (za zakup kilku Produktów Promocyjnych
na jednym dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba Losów). Przez
dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego, Uczestnik Loterii sam dokonuje ręcznego losowania
Losu uprawniającego do udziału w Loterii, spośród wszystkich Losów, które dostępne są w danym
sklepie lub punkcie handlowym sprzedaży Produktu Promocyjnego. Wzory Losów stanowią załączniki
(4 szt.) do regulaminu niniejszej Loterii. Losy zostaną zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
odczytanie treści dotyczącej wygranej, bądź jej braku. Łączna ilość Losów biorących udział w Loterii
wynosi 140.000 szt., w tym 2.800 szt. - nagrody I stopnia, 5.600 szt. - nagrody II stopnia, 11.200 szt. nagrody III stopnia, 120.400 szt. – brak nagrody. Raz wylosowany Los nie bierze udziału
w następnych losowaniach.
W przypadku uzyskania wygranej, Uczestnik odbiera nagrodę bezpośrednio po losowaniu w sklepie
lub punkcie handlowym sprzedaży Produktu Promocyjnego lub najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili
uzyskania zwycięskiego Losu w sklepie/punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu Produktu
Promocyjnego.
W przypadku, gdy Uczestnik nie odbiera nagrody bezpośrednio po uzyskaniu zwycięskiego Losu (a
sprzedawca nie posiada kasy fiskalnej), wówczas sprzedawca zobowiązany jest na Losie przystawić
pieczątkę sklepu/punktu handlowego oraz wpisać datę sprzedaży Produktu Promocyjnego.
Do odbioru nagrody Uczestnik zobowiązany jest zachować zwycięski Los oraz dowód zakupu,
a w przypadku nieotrzymania dowodu zakupu, zwycięski Los z pieczątką sklepu/punktu handlowego
oraz datą sprzedaży Produktu Promocyjnego.
12. Każdy wylosowany przez Uczestnika Los stanowi szansę na wygranie jednej z nagród I lub II lub
III stopnia.
Aby sprawdzić czy uzyskany Los uprawnia do odebrania nagrody I lub II lub III stopnia należy
oderwać sklejone boki Losu, rozwinąć go i sprawdzić informację, jaka się pod nią znajduje.
Jeżeli na Losie ukaże się informacja o treści:
„Twoja nagroda: 1 x piłka nożna” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę I stopnia;
„Twoja nagroda: 1 x dolewka do kielicha slushy; oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę II stopnia.
„Twoja nagroda: 1 x piłka gniotek slushy” oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę III stopnia;
Jeżeli pod wierzchnią warstwą na Losie ukaże się informacja o treści:
„Dziękujemy za zakup! Tym razem nic nie wygrałeś(aś)!” oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał żadnej
nagrody.
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13. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt
11 i 12 Regulaminu.
NAGRODY W LOTERII
14. Wykaz nagród:
Nagroda I stopnia w postaci piłki nożnej o wartości 15,95 zł brutto – 2.800 nagród o łącznej wartości
44.660 zł brutto;
Nagroda II stopnia w postaci dolewki do kielicha XL o wartości 7,50 zł brutto – 5.600 nagród o łącznej
wartości 42.000 zł brutto;
Nagroda III stopnia w postaci piłki gniotek slushy o wartości 3 zł brutto – 11.200 nagród o łącznej
wartości 33.600 zł brutto;
Pula nagród wynosi 120.260 zł brutto.
15. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
16. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz.U.
z 2018, poz. 200 ze zmianami).
Nagrody w Loterii podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
17. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
Loterii (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, w skład której wejdzie co najmniej jedna
osoba, posiadająca ważne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do
nadzorowania loterii promocyjnych.
Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru Loterii wydanego przez Organizatora.
Komisja Nadzoru Loterii nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu oraz czuwa nad przebiegiem i organizacją Loterii.
Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.
WYDAWANIE NAGRÓD
18. Uczestnicy odbierają nagrody w sklepie/punkcie handlowym, w którym dokonali zakupu Produktu
Promocyjnego bezpośrednio po wylosowaniu zwycięskiego Losu lub w ciągu 24 godzin od
wylosowania zwycięskiego Losu, po przekazaniu sprzedawcy zwycięskiego Losu oraz okazaniu
dowodu zakupu (w przypadku otrzymania dowodu zakupu od sprzedawcy) lub Losu z pieczątką
sklepu/punktu handlowego i datą sprzedaży Produktu Promocyjnego.
W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, wygrana pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
19. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii wyłącznie na piśmie, listem poleconym
lub osobiście, od dnia 15.05.2018 r. do dnia 16.10.2018 roku na adres Organizatora. Reklamacje,
które wpłyną do Organizatora po dniu 16.10.2018 r., pomimo ich prawidłowego nadania nie będą
rozpatrywane.
20. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru Loterii. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje
zgłoszone w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres: PCO GROUP Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 13 A, 76-020 Bobolice z dopiskiem „Loteria Ice King Slushy
– reklamacja”. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 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
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zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry hazardowej jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.
21. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia
reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia listem poleconym do Uczestnika o wyniku
rozpatrzenia reklamacji tj. najpóźniej do dnia 30.10.2018 roku. Zasady zgłaszania i rozpatrywania
reklamacji określone w regulaminie Loterii, w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika Loterii
do wystąpienia z roszczeniem do sądu powszechnego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
22. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
23. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
24. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Szczecinie.
25. Niniejszy Regulamin w pełnym brzmieniu udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu
w siedzibie Organizatora (w godzinach pracy w dni robocze) oraz na stronie internetowej www.pcogroup.pl w dniach od 15.05.2018 r. do 30.10.2018 r. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii,
otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na
adres: PCO GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 13 A, 76-020 Bobolice z
dopiskiem „Loteria Ice King Slushy - regulamin”.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 165) oraz
innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. Wszelkie spory związane z Loterią będą
rozstrzygane przez sądy powszechne.
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