REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:
„AUTOLOKATA XI”

lista placówek w których można założyć lokatę „AUTOLOKATA
XI” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) utrzymały lokatę w całości do 03 września 2018 roku,
c)
wypełniły kupon loteryjny; który został im wydany przez
Organizatora przy zawieraniu umowy lokaty „AUTOLOKATA XI”
i wrzuciły go do urny znajdującej się na terenie jednej z placówek
Banku Spółdzielczego w Lubaczowie (wymienionych w Załączniku
nr 1 niniejszego Regulaminu) do dnia 31 sierpnia
2018 r. Kupon loteryjny zawierać będzie: puste miejsca
przeznaczone do wypełnienia przez Uczestnika loterii imieniem,
nazwiskiem, adresem zamieszkania z kodem pocztowym,
nr telefonu, prawidłowy nr lokaty, oświadczenie następującej treści:
„Wyrażam zgodę na jednorazowe wykorzystanie przez Organizatora
moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym Kuponie,
wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii, ogłoszenia wyników
loterii i przekazania nagrody zgodnie z regulaminem. Zapoznałem
się i akceptuje treść regulaminu loterii Autolokata XI.” i miejsce na
podpis Uczestnika loterii. Kupon zawierać będzie także następującą
informację „Uczestnik loterii ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych i prawo do ich poprawiania”.Kupony wypełnione
nieczytelnie, niepodpisane lub niewypełnione kompletnie, z
wyłączeniem pola z nr telefonu, uważa się za nieważne.
10. Ilość kuponów loteryjnych biorących udział w losowaniu równa jest
ilości udziałów na lokacie „AUTOLOKATA XI”. Jeden udział przypada
na każde 2.000,00 złotych lokaty, spełniającej warunki wymienione
w punkcie 9 niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik może mieć
dowolną liczbę udziałów na lokacie „AUTOLOKATA XI”.
11.
Wszystkie kupony loteryjne z urn, które do dnia 31 sierpnia 2018 r.
znajdowały się w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubaczowie
(wymienionych w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu), a po tej
dacie zostaną zdeponowane w pomieszczeniach archiwum Oddziału
Lubaczów Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28,
będą przewiezione na miejsce losowania, określone w pkt. 14
Regulaminu loterii, w dniu 01 grudnia 2018 roku.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej:
Loteria promocyjna (zwana dalej loterią) będzie prowadzona pod nazwą
„AUTOLOKATA XI”.
2. Nazwa Organizatora loterii promocyjnej:
Podmiotem organizującym loterię, zwanym w dalszej części niniejszego
Regulaminu „Organizatorem”, jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie” z
siedzibą w Lubaczowie, Rynek 28, 37-600 Lubaczów, którego akta
rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do
rejestru
przedsiębiorców
pod
numerem
KRS
0000102967,
NIP 793-000-18-94, REGON 000507035
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie:
Loteria prowadzona będzie na podstawie zezwolenia wydanego przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
4. Zasięg loterii promocyjnej:
Loteria prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w
placówkach Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, wskazanych w
załączniku numer 1 do regulaminu.
5. Czas trwania loterii promocyjnej:
Loteria rozpoczyna się w dniu 04 września 2017 roku, a kończy w dniu
01 kwietnia 2019 roku. Czas trwania loterii promocyjnej obejmuje:
zawieranie umów lokaty AUTOLOKATA XI, dokonywanie zgłoszeń
udziału w loterii poprzez wypełnienie i wrzucenie do urn, zgodnie z pkt 9
lit. c, kuponów loteryjnych, losowanie nagród, wydawanie nagród, a
także składanie i rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a dniem
zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni dzień
rozpatrywania reklamacji.
6. Wartość puli nagród:
Wynosi: 100 674,00 zł
złotych brutto (sto tysięcy sześćset
siedemdziesiąt cztery 00/100 zł).
UCZESTNICY LOTERII
7. Uczestnikiem loterii, może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej
zdolności do czynności prawnych (z uwzględnieniem postanowień punktu
8 niniejszego Regulaminu), która jest posiadaczem lokaty
„AUTOLOKATA XI”, jest rezydentem i zamieszkuje lub prowadzi
przedsiębiorstwo na terenie działania Organizatora, tj. na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich
małżonkowie.
W loterii może wziąć udział tylko osoba, która wyraziła, zgodnie z
ustawą o Ochronie danych osobowych, zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celach marketingowych przez Bank Spółdzielczy
w Lubaczowie oraz wyraziła zgodę na umieszczenie swojego imienia i
nazwiska oraz miejsca zamieszkania (podana zostanie jedynie
miejscowość) na liście zwycięzców. Uczestnik loterii wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w trakcie zawierania umowy lokaty
„AUTOLOKATA XI”.
Przystąpienie do loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu loterii w całości oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie
imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (podana zostanie jedynie
miejscowość) na liście zwycięzców i korzystanie przez Organizatora z
wizerunku lub głosu uczestnika w celach reklamowych dotyczących
relacji z przebiegu loterii. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.
SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII
9. W loterii i w losowaniu nagród mogą uczestniczyć osoby, które spełniły
warunki zawarte w punkcie 7 i punkcie 8 Regulaminu loterii oraz:
a) założyły 12 miesięczną lokatę o nazwie „AUTOLOKATA XI” w
terminie od 04 września 2017 roku do 06 sierpnia 2018 roku, w
dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, przy czym

NAGRODY W LOTERII
12. Wykaz nagród w loterii:
•
I Nagroda: samochód osobowy Toyota Corolla – o wartości
58 824,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset
dwadzieścia cztery złote 00/100) - 1 sztuka
•
II Nagroda: Telewizor typu LED Samsung 50 cali – o wartości
2 360,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt
złotych 00/100) - 2 sztuki
•
III Nagroda: Kino domowe Panasonic – o wartości 1990,00 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych
00/100) – 2 sztuki
•
IV Nagroda: Ekspres ciśnieniowy Beko – o wartości 1 640,00 zł
brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści złotych 00/100)
– 5 sztuk
•
V Nagroda: Konsola Xbox One S - o wartości 1 000,00 zł brutto
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – 5 sztuk
•
VI Nagroda: Robot kuchenny Bosch – o wartości 580,00 zł brutto
(słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) – 10 sztuk
•
VII Nagroda: Myjka ciśnieniowa Bosch – o wartości 550,00 zł
brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) – 10 sztuk
•
VIII Nagroda: Stacja parowa Beko – o wartości 550,00 zł brutto
(słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) – 10 sztuk
•
IX Nagroda: Blender ręczny Bosch – o wartości 210,00 zł brutto
(słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100) – 15 sztuk
Łączna pula nagród w loterii wynosi 100 674,00 zł złotych brutto (sto
tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 00/100 zł).
LOSOWANIE NAGRÓD
13. Losowanie odbywać się będzie w formie ręcznej i składać się będzie z 2
części.
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W 1 części losowania, kupony loteryjne umieszczone we wszystkich
urnach (urn z placówek banku znajdujących się w Cieszanowie,
Horyńcu Zdroju, Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza, Lubaczowie
przy ulicy Rynek, Oleszycach, Rzeszowie, Starym Dzikowie,
Tomaszowie Lubelskim przy ul. Matejki, Tomaszowie Lubelskim przy
ul. Żwirki i Wigury, Wielkich Oczach) zostaną przełożone do
przeźroczystego pojemnika. Spośród kuponów umieszczonych w
pojemniku zastanie wylosowanych kolejno:
•
15 zwycięskich kuponów loteryjnych, którym przypadnie po
jednej nagrodzie nr IX w postaci Blendera ręcznego Bosch,
•
10 zwycięskich kuponów loteryjnych, którym przypadnie po
jednej nagrodzie nr VIII w postaci Stacji parowej Beko,
•
10 zwycięskich kuponów loteryjnych, którym przypadnie po
jednej nagrodzie nr VII w postaci Myjki ciśnieniowej Bosch,
•
10 zwycięskich kuponów loteryjnych, którym przypadnie po
jednej nagrodzie nr VI w postaci Robota kuchennego
Bosch,
•
5 zwycięskich kuponów loteryjnych, którym przypadnie po
jednej nagrodzie nr V w postaci Konsoli Xbox One S
•
5 zwycięskich kuponów loteryjnych, którym przypadnie po
jednej nagrodzie nr IV w postaci Ekspresu ciśnieniowego
Beko,
•
2 zwycięskie kupony loteryjne, którym przypadnie po jednej
nagrodzie nr III w postaci Kina domowego Panasonic,
•
2 zwycięskie kupony loteryjne, którym przypadnie po jednej
nagrodzie nr II w postaci Telewizora typu LED Samsung
50 cali.
Przed 2 częścią losowania, w pojemniku zbiorczym zostaną dodatkowo
umieszczone wszystkie zwycięskie losy z 1 części losowania.
W 2 części losowania spośród kuponów loteryjnych umieszczonych w
pojemniku zbiorczym, zastaną wylosowane kolejno:
•
1 zwycięski kupon loteryjny, któremu przypadnie jedna
nagroda nr I w postaci samochodu osobowego Toyota
Corolla
Za każdym razem, po wylosowaniu kuponu loteryjnego, Wewnętrzna
Komisja Nadzoru dokonuje jego weryfikacji pod względem
prawidłowości danych zawartych w kuponie, w szczególności sprawdzi
spełnienie warunku określonego w pkt. 9 lit. c Regulaminu loterii.
Po wylosowaniu kuponu loteryjnego przez system nagłaśniający
zostanie podany numer lokaty „AUTOLOKATA XI”, której posiadacz,
(o ile zostały spełnione warunki regulaminu loterii), jest zwycięzcą
danej części losowania.
W losowaniu nagrody nr I biorą udział wszystkie kupony loteryjne
dopuszczone do losowania, łącznie ze zwycięskimi kuponami
loteryjnymi, które zostały wylosowane w losowaniach nagród
wymienionych na miejscach od II – IX, opisanych
w pkt 12 Regulaminu.
W przypadku wylosowania w którymkolwiek losowaniu kuponu
loteryjnego niespełniającego warunków określonych w regulaminie
loterii, w ramach danej części losowania nagród zostanie
przeprowadzone losowanie dodatkowe, aż do momentu wylosowania
pierwszego kuponu loteryjnego spełniającego warunki regulaminu –
zwycięskiego kuponu loteryjnego.
14. Losowanie nagród odbędzie się 01 grudnia 2018 roku o godz. 15:00, w
sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, przy ul.
M. Konopnickiej 2,
Przebieg losowania określono w punkcie 13 Regulaminu loterii.
TERMIN WYDANIA NAGRÓD W LOTERII I POWIADOMIENIE O
WYGRANEJ
15. Odbiór nagród w loterii będzie możliwy bezpośrednio po losowaniu
nagród. Zwycięzcy, którzy nie odbiorą nagród bezpośrednio po
losowaniu, zostaną powiadomieni o wygranej listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w ciągu 7 dni od daty losowania.
List zostanie wysłany na adres zamieszkania Zwycięzcy zarejestrowany
w systemie bankowym Organizatora w trakcie zawierania umowy lokaty
„AUTOLOKATA XI”.

Każdy z uczestników loterii, u którego nastąpiła zmiana danych
osobowych, a w szczególności adresu zamieszkania, obowiązany jest
powiadomić o tym Organizatora, nie później niż do 28 listopada 2018
roku. Jeżeli uczestnik nie powiadomi Organizatora o zmianie adresu
zamieszkania w powyższym terminie, przyjmuje się, że powiadomienie
przesłane na poprzedni adres zostało doręczone prawidłowo. W takim
wypadku uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Organizatora loterii.
16. Warunkiem wydania nagrody jest:
•
podpisanie przez Zwycięzcę zgód na: przetwarzanie jego
danych osobowych
w celach marketingowych
przez Organizatora, na umieszczenie swojego imienia
i nazwiska oraz miejsca zamieszkania (podana zostanie
jedynie miejscowość) na liście zwycięzców, na
przetwarzanie danych osobowych w trakcie zawierania
umowy lokaty „AUTOLOKATA XI”, na korzystanie przez
Organizatora
z wizerunku lub głosu
uczestnika w celach reklamowych dotyczących relacji
z przebiegu loterii;
•
złożenie oświadczenia, iż Zwycięzca na dzień losowania
spełnia następujące warunki: posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, jest rezydentem
i
zamieszkuje lub prowadzi przedsiębiorstwo na terenie
działania Organizatora, tj. na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, nie jest pracownikiem ani małżonkiem pracownika
Organizatora.
W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunku, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nagroda nie zostanie mu wydana i pozostanie
własnością Organizatora.
17. Nagroda, której Zwycięzca nie odbierze w dniu 01
grudnia
2018
r., bezpośrednio
po
losowaniu
nagród,
będzie do odebrania w siedzibie Organizatora loterii w
ostatecznym
terminie odbioru nagród tj.: od 01 grudnia 2018 r. do 15 marca 2019 r.
w godzinach pracy Organizatora. Zwycięzcy, którzy nie
odbiorą nagrody we wskazanym terminie, tracą do niej prawo,
a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
18. Nazwiska Zwycięzców w loterii będą opublikowane na stronie
internetowej Organizatora www.bslubaczow.pl w terminie od dnia 01
grudnia 2018 r.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
19. Nagrody w loterii zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII
20. Organizator zapewni osobom odpowiedzialnym za nadzór oraz osobom
bezpośrednio przeprowadzającym loterię promocyjną AUTOLOKATA
XI przeprowadzenie szkolenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
471, z późn. zm.).
Organizator zapewni, aby osoby odpowiedzialne za nadzór oraz osoby
bezpośrednio przeprowadzające loterię promocyjną AUTOLOKATA XI
spełniały warunki, o których mowa w art. 24c ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
Organizator powoła Wewnętrzną Komisję Nadzoru, która będzie czuwać
nad prawidłowością urządzania loterii, zwaną dalej Komisją i wyda
Regulamin jej działania.
Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim
prawidłowym kuponom loteryjnym,
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania nagród z
niniejszym
Regulaminem
i zasadami
pełnej
rzetelności
przeprowadzonych czynności,
c) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie wylosowanego kuponu
loteryjnego z danymi Zwycięzcy,
d) sporządzenie i podpisanie protokołów zawierających opis
przeprowadzonych czynności oraz wyniki losowań,
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e) udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
21. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestnika loterii najpóźniej do
22 marca 2019 r. Reklamacje dostarczone do Organizatora po 22 marca
2019 r. nie będą rozpatrywane.
22. Reklamacje rozpatruje Wewnętrzna Komisja Nadzoru. Rozpatrzeniu
podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone do Organizatora w formie
pisemnej na adres: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28, 37600 Lubaczów, z dopiskiem: „Loteria promocyjna – AUTOLOKATA
XI – reklamacja”.
23. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia wpływu reklamacji
do Organizatora. W tym czasie Komisja obowiązana jest udzielić
odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia roszczeń wynikających z udziału w loterii w sądzie
właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
24. Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
25. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w
punkcie 21 bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w punkcie 24,
ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia przez Komisję odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagród
w loterii z powodu siły wyższej, a odpowiedzialność za wady fizyczne
tych nagród ponosi producent.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług
świadczonych przez pocztę lub firmę kurierską.
28. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
29. Materiały reklamowe loterii mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego
Regulaminu.
30. Treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami zostanie umieszczona
w siedzibie Organizatora i w placówkach Banku Spółdzielczego w
Lubaczowie (wymienionych w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu)
oraz na stronie internetowej Organizatora www.bslubaczow.pl – przez
cały czas trwania loterii.
31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.)
oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
32. Celem zabezpieczenia roszczeń uczestników loterii Organizator złożył
Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, gwarancję
bankową wypłaty nagród w loterii.

Załącznik nr 1 – Placówki Banku Spółdzielczego w Lubaczowie objęte
organizacją loterii promocyjnej „AUTOLOKATA XI”.
Lista placówek Banku Spółdzielczego w Lubaczowie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Załącznik nr 1 – Placówki Banku Spółdzielczego w Lubaczowie objęte
organizacją loterii promocyjnej „AUTOLOKATA XI”.
Załącznik nr 2 – „Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank
Spółdzielczy w Lubaczowie rachunków bankowych w złotych i walutach
wymienialnych dla osób fizycznych”.
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Cieszanów ul. Mickiewicza 1
Horyniec-Zdrój Al. Przyjaźni 9A
Lubaczów ul. Mickiewicza 16
Lubaczów ul. Rynek 28,
Oleszyce ul. Rynek 21A,
Stary Dzików ul. Kościuszki 73,
Tomaszów Lubelski, Matejki 2C,
Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury 2,
Rzeszów, Kopisto 8B/502,
Wielkie Oczy ul. Cerkiewna 7,

