REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ
„KONKURS JUBILEUSZOWY 170 LAT BROWARU WITNICA”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest prowadzona
pod nazwą „Konkurs Jubileuszowy 170 lat Browaru Witnica”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest
Browar Witnica Spółka Akcyjna z siedzibą w Witnicy przy ulicy M. Konopnickiej 1,
KRS: 0000607812, NIP: 5993182373, Regon: 363971811.
3. Cel Loterii.
Loteria organizowana jest w celu promocji jubileuszu 170-lecia Browaru Witnica oraz jego
produktów wśród konsumentów.
4. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Zielonej Górze.
5. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 19.03.2018 roku do dnia 31.07.2018 roku. Czas trwania Loterii obejmuje
sprzedaż promocyjną (od 19.03.2018 roku do 31.05.2018 roku, z zastrzeżeniem pkt 8), zgłoszenia
do loterii (od 19.03.2018 roku do 31.05.2018 roku), losowanie w dniu 17.06.2018 roku oraz
postępowanie reklamacyjne.
7. Sprzedażą promocyjną objęte są zestawy jubileuszowe z produktami Browaru Witnica S.A.,
z oznaczeniem „Konkurs JUBILEUSZOWY”, logiem „170 lat Browaru Witnica” oraz Kuponem
Konkursowym na opakowaniu (posiadającym numer porządkowy na odwrocie), zwane dalej
„Produktami Promocyjnymi”. Wewnątrz opakowania Produktu Promocyjnego

znajdują się

4 piwa Browaru Witnica w butelkach o pojemności 500 ml oraz szklanka z logiem
okolicznościowym o pojemności 330 ml.
8. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii będzie
prowadzona w sklepach na terenie całego kraju i rozpoczyna się w dniu 19.03.2018 roku,
a kończy w dniu 31.05.2018 roku lub po wyczerpaniu zapasów Produktów Promocyjnych.
Organizator zastrzega, że zakup Produktów Promocyjnych po ww. terminie nie uprawnia do
wzięcia udziału w Loterii.

UCZESTNICY LOTERII
9. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego
Regulaminu), zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki Regulaminu.
10. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej
rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej
(w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
11. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej www.browar-witnica.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii,
otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem
na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Jubileuszowy – regulamin”.
DANE OSOBOWE
12. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii, w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Organizator jest Administratorem danych
osobowych. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922). Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do
ich poprawiania.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
13. Aby wziąć udział w loterii należy:
a) dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w dniach od 19.03.2018 roku do
31.05.2018 roku,
b) do dnia 31.05.2018 roku dostarczyć lub wysłać pocztą wycięty z opakowania i prawidłowo
wypełniony Kupon Konkursowy na adres: Browar Witnica S.A., ul. Konopnickiej 1,
66-460 Witnica (w przypadku wysyłki pocztowej – decyduje data stempla pocztowego),
c) poprzez prawidłowo wypełniony Kupon Konkursowy rozumie się czytelne wpisanie
następujących danych Uczestnika: Imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon
kontaktowy. Uczestnik może opcjonalnie podać adres poczty e-mail.
d) każdy uczestnik może zakupić dowolną liczbę Produktów Promocyjnych i dostarczyć lub
wysłać pocztą dowolną liczbę Kuponów Konkursowych. Każdy prawidłowo wypełniony Kupon
Konkursowy weźmie udział w losowaniu nagród.

NAGRODY W LOTERII
14. Wykaz nagród:
a) 1 x NAGRODA I STOPNIA w postaci:
Skutera Honda Forza o wartości 20.000,00 zł, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2.222,00 zł
(nagroda pieniężna przeznaczona zostanie na zapłatę podatku dochodowego od wygranej
w Loterii przez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na potrącenie kwoty podatku dochodowego
z wygranej) – jedna nagroda o łącznej wartości 22.222,00 zł.
b) 2 x NAGRODA II STOPNIA w postaci:
Vouchera do wybranego przez zwycięzcę biura podróży, uprawniającego do wykupienia
wycieczki zagranicznej o wartości 1.389,00 zł – dwie nagrody o łącznej wartości 2.778,00 zł.
lub
Nagrody pieniężnej w wysokości 1.389,00 zł – dwie nagrody o łącznej wartości 2.778,00 zł.
15. Pula nagród w loterii wynosi 25.000,00 zł.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
16. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
(zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez
niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane
przez Ministra Finansów.
LOSOWANIE NAGRÓD
17. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 16.06.2018 r., w trakcie imprezy plenerowej pn. Witnickie
Piwowaria, która odbędzie się w Witnicy (woj. lubuskie), przy ul. Moniuszki.
18. Losowanie odbędzie się pod nadzorem Komisji, powołanej przez organizatora, na scenie głównej
imprezy, poprzez wyciągnięcie z urny 3 kuponów.
19. Pierwszy i drugi wylosowany kupon wskaże zdobywców NAGRÓD II STOPNIA, natomiast
trzeci wylosowany kupon wskaże zdobywcę nagrody I STOPNIA.
20. Po wylosowaniu każdego kuponu Komisja stwierdza, czy jest on wypełniony prawidłowo,
a w szczególności czy wpisane dane umożliwiają identyfikację Zwycięzcy. W przypadku braku
takiej możliwości, zarządza wylosowanie kolejnego Kuponu Konkursowego.
21. Organizator zastrzega, iż każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. W sytuacji, gdy
nagrodę I STOPNIA wylosuje uczestnik, który wcześniej wylosował nagrodę II STOPNIA,
wygrywa on nagrodę I STOPNIA, a nagroda II STOPNIA zostaje losowana powtórnie.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE
22. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po losowaniu, publicznie ze sceny, na której to
losowanie się odbędzie oraz na stronie internetowej Organizatora (www.browar-witnica.pl).

23. Poza ogłoszeniem wyników, każdy ze zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej
telefonicznie oraz poprzez wysłaną wiadomości e-mail (jeżeli poda na Kuponie Konkursowym
adres poczty elektronicznej). W przypadku niepowodzenia w kontakcie drogą telefoniczną lub
e-mailową w ciągu 7 dni, Organizator wyśle powiadomienie drogą pocztową, listem poleconym.
Powiadomienie drogą pocztową uważa się za skuteczne.
WYDANIE NAGRÓD
24. Wydanie nagród nastąpi bezpośrednio po losowaniu, poprzez wręczenie ich zwycięzcom na scenie
na której odbędzie się losowanie – jeżeli zwycięzca będzie obecny na imprezie plenerowej oraz
zgłosi się po nagrodę
lub
w siedzibie Organizatora w dogodnym dla zwycięzcy terminie, ustalonym podczas
powiadomienia o wygranej, które odbędzie się w sposób ustalony w pkt. 23 niniejszego
regulaminu.
25. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze przysługującej mu nagrody do dnia 31.12.2018 r., traci
on do niej prawo, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
26. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
27. 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
(Dz.U. z 2016 r. poz.2032).
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
28. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, najpóźniej do dnia
30.06.2018 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora).
29. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone
w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs Jubileuszowy – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny
adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania.
30. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia
reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po
wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
31. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
32. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na
reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
33. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Zielonej Górze.
34. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do
których Organizator stwierdził, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w szczególności
w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik nadesłał Kupony Konkursowe, które
nie pochodzą z opakowania Produktu Promocyjnego. W takim przypadku wszystkie dokonane
przez Uczestnika zgłoszenia nie są uwzględniane w Loterii, a prawo do nagrody wygasa.
35. W przypadku stwierdzenie błędu produkcyjnego, a w szczególności faktu, że opakowanie
z Produktu Promocyjnego nie posiada numeru porządkowego, bądź Kupon Konkursowy jest
nieczytelny, Uczestnik powinien zachować to opakowanie i poinformować Organizatora nie
później niż do 31.05.2018 r. o zaistniałym błędzie poprzez wiadomość e-mail, wysłaną na adres
office@browar-witnica.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 95 751 51 14 – opłata
według stawki operatora. Numer telefonu czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00-15:00 (z wyłączeniem dni świątecznych). Organizator w ciągu 3 dni roboczych wysyła
kuriera (na własny koszt) w celu odbioru uszkodzonego opakowania. Po stwierdzeniu
Organizatora, iż opakowanie posiada zgłoszoną wadę, przesyła Uczestnikowi nowe opakowanie.
36. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
37. Kontakt telefoniczny dotyczący Loterii czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:0015:00 (z wyłączeniem dni świątecznych) pod numerem telefonu 95 751 51 14 – opłata według
stawki operatora. Pytania dotyczące Loterii można również kierować e-mailem na adres
office@browar-witnica.pl.

