REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Loteria Perła”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „Loteria Perła”.
1.2 Nazwa organizatora loterii – Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul.
Radwańska 26, 90 – 541 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000656330, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, NIP:
7272808872.
1.3 Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.) i
postanowień niniejszego regulaminu oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi.
1.4 Dostępność regulaminu – pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w biurze
organizatora loterii: Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90541
Łódź
oraz
na
stronie
internetowej
organizatora
pod
adresem:
www.undergroundmedia.pl/loteria-perla, a także na stronie www.perla.pl
2. Definicje
2.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a
podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Perła” zwana jest dalej „loterią”.
2.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z
prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i
dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej
określony jest w pkt. 2.8 regulaminu. Produkty promocyjne mogą być dostępne poza
okresem trwania sprzedaży promocyjnej, jednak wówczas ich zakup nie uprawnia do wzięcia
udziału w loterii.
2.3 Produkt promocyjny – specjalnie oznakowana butelka o pojemności 0,5 litra piwa marki
Perła. Na produkcie promocyjnym znajduje się informacja o loterii, a pod kapslem ukryta jest
informacja o wyniku gry. Produkty promocyjne znajdujące się w sklepach promocyjnych po
dniu 31.07.2017 r. nie stanowią już produktów objętych niniejszą loterią.
2.4 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnego produktu promocyjnego
dokonany w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym i
udokumentowany promocyjnym kapslem.
2.5 Sklep promocyjny – dowolny sklep na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oznaczony
materiałami komunikującymi loterię, a także w którym dostępne są produkty promocyjne i w
którym można dokonać zakupu promocyjnego.
2.6 Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski.
2.7 Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.04.2017 r. a kończy w dniu
11.09.2017 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 8 regulaminu.
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2.8 Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna
rozpocznie się w dniu 01.04.2017 r. i trwa do dnia 31.07.2017 r. lub do wyczerpania zapasu
produktów promocyjnych jeśli wyczerpanie zapasów nastąpi w terminie wcześniejszym niż
31.07.2017 r.
3. Uczestnicy loterii
3.1 W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne mające ukończone 18 lat w dniu
przystąpienia do loterii (dalej: "uczestnicy"), które dokonają zakupu promocyjnego w okresie
sprzedaży promocyjnej.
4. Zasady prowadzenia loterii
4.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 3.1 powyżej, która zechce wziąć
udział w loterii powinna:
a) dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym
sklepie promocyjnym,
b) dokonać płatności za zakup promocyjny,
c) sprawdzić wynik gry pod kapslem produktu promocyjnego,
d) w przypadku wygrania nagrody koniecznie zachować oryginał kapsla produktu
promocyjnego.
4.2 Kapsle od butelek niektórych produktów promocyjnych, o których mowa w pkt. 2.3
niniejszego regulaminu, są przez organizatora oznaczone napisem „WYGRAŁEŚ PIWO” lub
„WYGRAŁEŚ 150 ZŁ! UNIKATOWY KOD NAGRODY” w sposób uniemożliwiający
sprawdzenie przed otwarciem opakowania produktu promocyjnego lub bez naruszenia
opakowania produktu promocyjnego czy napis oznaczający wygranie danej nagrody znajduje
się pod kapslem.
4.3 Każdy uczestnik, który pod kapslem znajdzie napis „WYGRAŁEŚ 150 ZŁ! UNIKATOWY
KOD NAGRODY”, zatrzymuje taki kapsel i zgłasza organizatorowi wygraną poprzez wysłanie
do organizatora wypełnionego formularza dla laureata nagrody I-go stopnia.
Przykładowo następujące wyrażenie pod kapslem: „WYGRAŁEŚ 150 ZŁ! 76FHGD4D7”
oznacza, że dany kapsel wygrywa nagrodę I-go stopnia, a unikatowy kod tej nagordy to
76FHGD4D7.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami jakie laureat nagrody I-go stopnia
musi
podać
znajduje
się
na
stronie
internetowej
organizatora:
www.undergroundmedia.pl/loteria-perla oraz na stronie internetowej: www.perla.pl, skąd
laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również oświadczenia, napisane nie
na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nim
znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
Wypełniony formularz każdy laureat nagrody I-go stopnia powinien wysłać na adres biura
organizatora (Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90-541
Łódź). Laureat nagrody I-go stopnia zobowiązany jest podać w tym formularzu następujące
dane i oświadczenia:
 unikatowy kod nagrody,
 imię i nazwisko,
 pełny adres zameldowania (jeżeli uczestnik posiada),
 pełny adres zamieszkania,
 numer rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (na który ma zostać przekazana nagroda I-go stopnia),
 własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści:
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„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.)
przez firmę Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90 –
541 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Loteria Perła”.
Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo
wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia.”. Moje dane osobowe
udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania
ich poprawienia lub usunięcia.”.
„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród I-go stopnia, laureaci
nagród I-go stopnia mogą zgłaszać do organizatora najpóźniej do dnia 07.08.2017 r. O
zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami,
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 14.08.2017 r.
4.4 Każdy uczestnik, który pod kapslem znajdzie napis „WYGRAŁEŚ PIWO”, powinien w
okresie od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.07.2017 r. zgłosić wygraną w loterii w sklepie
promocyjnym. Po weryfikacji oryginalności kapsla, za zwrotem kapsla, uczestnik otrzymuje
nagrodę II-go stopnia, o której mowa w pkt. 5.2 niniejszego regulaminu.
4.5 Wewnętrzna część kapsli od butelek produktów nieuprawniających do wygrania nagrody
oznaczona jest napisem „SPRÓBUJ PONOWNIE” lub pozostaje nieoznaczona, w sposób
uniemożliwiający sprawdzenie przed otwarciem opakowania produktu promocyjnego lub bez
naruszania opakowania produktu promocyjnego, czy taka informacja znajduje się pod
kapslem. Nabycie przez uczestnika loterii butelki z kapslem oznaczonym zgodnie z
niniejszym ustępem oznacza niewygranie nagrody.
4.6 Za 1 (jeden) oryginał kapsla oznaczony symbolem nagrody uczestnik otrzymuje 1 (jedną)
nagrodę I-go lub II-go stopnia.
4.7 Ten sam uczestnik loterii może nabyć dowolną liczbę produktów promocyjnych i może
wygrać dowolną liczbę nagród.
5. Nagrody
5.1 Nagrodą I-go stopnia w loterii jest 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)
brutto przekazane w formie przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku
bankowego zgodnie z pkt. 4.3 regulaminu. Łączna ilość wszystkich nagród I-go stopnia w
loterii wynosi 700 (słownie: siedemset) sztuk. Łączna wartość wszystkich nagród I-go stopnia
w loterii wynosi 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100) brutto.
5.2 Nagrodą II-go stopnia w loterii jest jedna sztuka piwa w puszce 0,5 l marki Perła o
wartości 2,69 zł (słownie: dwa złote 69/100) brutto. Łączna ilość wszystkich nagród II-go
stopnia w loterii wynosi 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) sztuk. Łączna wartość
wszystkich nagród II-go stopnia w loterii wynosi 914.600,00 zł (słownie: dziewięćset
czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto.
5.4 Łączna wartość puli nagród w loterii wynosi 1.019.600,00 zł (słownie: jeden milion
dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto.
5.5 Laureatom loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na
jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
6. Miejsce i termin wydawania nagród
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6.1 Nagrody I-go stopnia zostaną przekazane na numery rachunków bankowych
(prowadzonych przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wskazanych
przez laureatów w formularzu zgodnie z pkt. 4.3, najpóźniej do dnia 28.08.2017 r.
6.2 Nagrody I-go stopnia nieodebrane z winy laureatów do dnia 28.08.2017 r. pozostają w
dyspozycji organizatora.
6.3 W celu otrzymania nagrody II-go stopnia laureat powinien w okresie od 01.04.2017 r. do
31.07.2017 r. zgłosić się wraz z oryginalnym kapslem z napisem „WYGRAŁEŚ PIWO” w
jednym ze sklepów promocyjnych , o których mowa w pkt. 2.5. Po weryfikacji oryginalności
kapsla i za jego zwrotem zwycięzca otrzyma nagrodę II-go stopnia. Niedopełnienie przez
laureata warunków, o jakich mowa w niniejszym ustępie, skutkuje utratą prawa do nagrody
II-go stopnia.
6.4 Nagrody II-go stopnia nieodebrane z winy laureatów do dnia 31.07.2017 r. pozostają w
dyspozycji organizatora.
7. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii
7.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii sprawować będzie wewnętrzna komisja
nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej „komisją”. W skład komisji
wejdą minimum dwie osoby, w tym przynajmniej jedna osoba legitymująca się świadectwem
zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
8. Zasady postępowania reklamacyjnego
8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały
czas trwania loterii na piśmie, na adres biura organizatora: Underground Media Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 04.09.2017 r.
8.2 Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793) każda
reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres
uczestnika loterii, informację, jakiej loterii reklamacja dotyczy, datę i miejsce zdarzenia,
którego dotyczy roszczenie (opis okoliczności podlegających reklamacji) oraz treść
roszczenia.
8.3 Reklamacje rozpatruje wewnętrzna komisja nadzoru i udziela odpowiedzi na piśmie.
Wewnętrzna komisja nadzoru rozpatruje reklamacje uczestników na podstawie niniejszego
regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie
reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
8.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą
się najpóźniej w dniu 11.09.2017 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane
uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu siedmiodniowego terminu
decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego).
8.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
9. Przedawnienie roszczeń
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9.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
9.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
10. Zobowiązania podatkowe
10.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
11. Postanowienia końcowe
11.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz.
471 j.t. z późn. zm.).
11.2 Zgodnie z Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz.
471 j.t. z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości
wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
11.3 Administratorem danych osobowych jest Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, ul. Radwańska 26, 90 – 541 Łódź.
ORGANIZATOR
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