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Regulamin loterii promocyjnej 

„Opłaca się być na TY” 

 

1. Nazwa loterii promocyjnej 

1.1. Loteria promocyjna nosi nazwę: „Opłaca się być na TY”.  

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną  

2.1. Organizatorem loterii promocyjnej „Opłaca się być na TY” (dalej „Loteria”) jest spółka 

Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000320179, NIP 5252443308 (dalej „Organizator”).  

3. Nazwa organu wydającego zezwolenie i podstawy prowadzenia Loterii 

3.1. Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227) i jest organizowana 

na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Loteria 

jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: 

„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zasięg geograficzny Loterii  

4.1. Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Termin rejestracji zgłoszeń w Loterii  

5.1. Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 4 maja 2023 r. od godz. 00:00:00 do dnia 

31 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59.59.  

6. Czas trwania Loterii  

6.1. Czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia 

4 maja 2023 r. do dnia 4 listopada 2023 r. 

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Produktów Promocyjnych objętych 

Loterią 

7.1. Sprzedaż towarów objętych loterią promocyjną (tj. Produktów Promocyjnych 

zdefiniowanych w pkt. 9.1 Regulaminu) trwa od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 

2023 r. Produkty Promocyjne zakupione przed dniem 4 maja 2023 r. oraz po dniu 31 

sierpnia 2023 r. nie są objęte Loterią.  

8. Uczestnicy Loterii  

8.1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i mają pełną 

zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych w Polsce, będących konsumentami w 

rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1360) (dalej: „Uczestnicy”). Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie 

organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora, Kompanii Piwowarskiej, 

pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora oraz pracownicy firm 

współpracujących z Kompanią Piwowarską przy produkcji opakowań (w tym kapsli i 

zawleczek) oraz Produktów Promocyjnych lub współpracujących z Organizatorem lub 

Kompanią Piwowarską w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji 

Loterii. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, 

przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające 
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z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. warunków nie 

mogą zostać zwycięzcami Nagród w Loterii. 

8.2. Uczestnik rozumiany jest jako posiadacz tego samego adresu e-mail i/lub numeru 

telefonu (zarejestrowane razem lub odrębnie) i/lub adresu IP. 

9. Zasady organizacji Loterii  

9.1. Loteria prowadzona jest w celu promocji piwa Tyskie Gronie w butelce 500 ml, butelce 

650 ml, puszce 500 ml, puszce 550 ml i Tyskie 0,0% w butelce 500ml, puszce 500ml, 

dostępnego w sprzedaży na terenie Polski i zawierającego na etykiecie butelki lub puszce 

informację o Loterii oraz lanego piwa marki Tyskie 500 ml dostępnego w lokalach 

gastronomicznych na terenie Polski (przez lokal gastronomiczny rozumie się zakład lub 

punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest 

przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu), którego 

producentem jest Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Produkt 

Promocyjny”). Uczestnik nie może zakupić więcej niż trzy Produkty Promocyjne dziennie.  

9.2. Organizator przyznaje Nagrody (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej, z uwzględnieniem 

postanowienia pkt. 10.1. Regulaminu) w sposób losowy, przy czym Loteria podzielona 

jest na trzy bloki:  

9.2.1. blok I, w którym Nagrody przypisane są konkretnym kodom wykorzystanym do 

oznaczenia kapsli butelek oraz zawleczek puszek Produktów Promocyjnych, 

według zasad określonych w pkt. 9.3 poniżej; 

9.2.2. blok II, w którym Nagrody przyznawane są w sposób losowy, według zasad 

określonych w pkt. 9.4. poniżej; 

9.2.3. blok III, w którym Nagrody przyznawane są w sposób losowy, według zasad 

określonych w pkt. 9.5. poniżej. 

9.3. Zasady udziału w bloku I Loterii, w ramach którego Organizator przyznaje nagrody, 

o których mowa w pkt. 10.1.1. (dalej: „Nagrody I”), przedstawiają się następująco: 

9.3.1. Nagrody I są przypisane konkretnym kodom wykorzystanym do oznaczenia kapsli 

butelek oraz zawleczek puszek Produktów Promocyjnych. Po dokonaniu zakupu 

Produktu Promocyjnego Uczestnik na odwrocie kapsla butelki lub zawleczki puszki 

weryfikuje prawo do Nagrody I lub jego brak, bowiem tylko niektóre z opakowań 

Produktów Promocyjnych zawierają informację o uprawnieniu do otrzymania 

Nagrody I. Kapsel/zawleczka zawierająca na odwrocie (wewnętrznej stronie) kod 

o łącznej długości 12 znaków, w którym pierwsze 6 znaków (wliczając spację) 

zawiera wartość wygranej Nagrody I, a kolejne 6 znaków jest kodem 

zabezpieczającym, składającym się z liter i cyfr – kod alfanumeryczny (dalej: 

„Zwycięski Kod”) uprawnia do otrzymania Nagrody I w Loterii. Zwycięskie Kody 

oraz wartość przypisanej Nagrody I są niewidoczne i można je odczytać dopiero 

po otwarciu Produktu Promocyjnego. Do każdej Nagrody I przypisany jest 

wyłącznie jeden Zwycięski Kod. Rejestracja Zwycięskiego Kodu więcej niż jeden 

raz jest niemożliwa.  

9.3.2. Do sprzedaży wprowadzonych jest 145 250 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt) sztuk Produktów Promocyjnych, które zawierają informacje 

o Nagrodzie I przypisanej wraz ze Zwycięskim Kodem zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami pkt. 9.3.1 i 10.1.1 Regulaminu. Zawleczki lub kapsle Produktów 

Promocyjnych zawierające źle nadrukowany, nieczytelny lub niepełny Zwycięski 



 

  3 

Kod – z przyczyn powstałych przy ich produkcji - należy:   

a)  w terminie nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dokonania zakupu 

Produktu Promocyjnego, który miał miejsce  w okresie od 4 maja 2023r. do 

23 sierpnia 2023r.  przesłać (oryginalne zawleczki lub kapsle wraz z ich 

fiskalnym dowodem zakupu, z którego wynikać będzie data, godzina i zakup 

Produktu Promocyjnego  w okresie, o którym mowa wyżej) do Organizatora 

celem weryfikacji, drogą pocztową (listem poleconym) lub przesyłką 

kurierską.  Organizator dokonuje weryfikacji przesłanych zawleczek lub kapsli 

Produktów Promocyjnych oraz dowodów ich zakupu, które otrzyma do dnia 

30 sierpnia 2023 r. Organizator będzie sukcesywnie przeprowadzał 

weryfikacje przy czym Organizator dokonuje weryfikacji i informuje do 31 

sierpnia 2023r do godz. 22.00 w tymże dniu;  w przypadku pozytywnej 

weryfikacji nowy kod jest wysyłany  na adres e-mail Uczestnika podany w 

Zgłoszeniu. 

b)  w przypadku zakupu Produktu Promocyjnego w okresie od 24 sierpnia 2023r. 

do 31 sierpnia 2023 r. – bezzwłocznie wysłać do Organizatora celem 

weryfikacji fotografie/zdjęcie zgłaszanych zawleczek lub kapsli wraz z 

dowodem zakupu (z którego wynikać będzie data, godzina i zakup Produktu 

Promocyjnego w okresie o którym mowa wyżej) – wiadomość email na adres 

loteriatyskie@kropkabordo.pl. Rozpatrzeniu podlegać będą jednak tylko te 

wiadomości, które dotrą do Organizatora do dnia 31 sierpnia 2023 r. do 

godziny 20:00, przy czym Organizator dokonuje weryfikacji i informuje do 

godz. 22.00 w tymże dniu;  w przypadku pozytywnej weryfikacji nowy kod 

jest wysyłany zwrotnie na adres e-mail, z którego została wysłana wiadomość 

z fotografiami/zdjęciami do Organizatora. Zapisy pkt 11.2.4 Regulaminu 

stosuje się odpowiednio co do wymogów fotografii/zdjęcia.    

 

9.3.3. Organizator informuje, że Zwycięski Kod, o którym mowa powyżej nie jest 

nadrukowany na kapslach lub zawleczkach wszystkich Produktów Promocyjnych. 

9.3.4. Nagrodę I wygrywa Uczestnik, który pod kapslem lub zawleczką zakupionego 

Produktu Promocyjnego odnalazł Zwycięski Kod, o którym mowa w pkt. 9.3.1. 

powyżej, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia pozostałych warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

9.3.5. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody I wydawanej w ramach bloku I 

i otrzymania Nagrody I, Uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania 

Zwycięskiego Kodu wraz ze wskazaniem przypisanej Nagrody I na stronie 

internetowej www.tyskie.pl (dalej „Strona Loterii”) w terminie określonym 

w pkt. 5.1. Regulaminu, poprzez:  

a) wpisanie w formularzu zgłoszeniowym Zwycięskiego Kodu z kapsla lub 

zawleczki Produktu Promocyjnego (Zwycięski Kod musi być wpisany dokładnie 

tak, jak został zapisany na kapslu lub zawleczce), 

b) wskazanie w formularzu zgłoszeniowym wysokości przypisanej do 

Zwycięskiego Kodu kwoty Nagrody I – przy czym kwota Nagrody I, która 

przypisana jest do Zwycięskiego Kodu wynika z informacji zapisanej w Kodzie 

pod kapslem butelki bądź zawleczką puszki (pierwsze 6 znaków Kodu 

wliczając spacje), 

mailto:loteriatyskie@kropkabordo.pl
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c) podanie imienia Uczestnika, 

d) podanie adresu mailowego Uczestnika, 

e) podanie numeru telefonu komórkowego Uczestnika zarejestrowanego u 

polskiego operatora, 

f) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptację jego treści,  

g) złożenie przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń dotyczących 

przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii dla celów związanych z 

organizacją Loterii i postanowień Regulaminu, o których mowa w pkt. 14.3.1 

Regulaminu, 

(dalej „Zgłoszenie I”). 

9.3.6. Warunkiem udziału w bloku I Loterii jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego 

numeru telefonu oraz adresu e-mail podanego w Zgłoszeniu oraz zachowanie 

wszystkich posiadanych Kodów tj.  oryginalnych kapsli, zawleczek zgłoszonych w 

Loterii. 

9.3.7. W terminie rejestracji Zgłoszeń do Loterii, o którym mowa w pkt. 5.1. Regulaminu, 

jeden Uczestnik może zarejestrować maksymalnie 3 (trzy) Zgłoszenia I dziennie. 

Zgłoszenia można rejestrować nie częściej niż co 30 sekund.   

9.3.8. W ramach udziału w bloku I Loterii, jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 

3 Nagrody I w Loterii.  

9.3.9. W przypadku, jeżeli Uczestnik dokona 2 nieudanych prób zarejestrowania 

Zwycięskiego Kodu, dostęp do panelu rejestracyjnego dla tego Uczestnika jest 

blokowany przez Organizatora na 24 godziny w celu weryfikacji Zgłoszenia I, 

w tym weryfikacji, czy nie były zastosowane nieuczciwe praktyki niezgodne 

z Regulaminem. 

9.3.10. W przypadku, gdy dany Uczestnik zostanie trzykrotnie zablokowany zgodnie 

z pkt. 9.3.9. powyżej, Organizator ma prawo całkowicie wykluczyć Uczestnika 

z udziału we wszystkich blokach Loterii.  

9.4. Zasady udziału w bloku II Loterii, w ramach którego Organizator przyznaje nagrody, 

o których mowa w pkt. 10.1.2. (dalej: „Nagrody II”), przedstawiają się następująco: 

9.4.1. Oprócz Produktów Promocyjnych, których kapsle lub zawleczki zawierają 

Zwycięski Kod, w sprzedaży dostępne są także Produkty Promocyjne zawierające 

alfanumeryczny kod z końcówką „LOSUJ” (niezwierający kwoty i liter „PLN”), który 

uprawnia Uczestnika do udziału w bloku II Loterii (dalej: „Kod”). Kody 

umieszczone na kapslach i zawleczkach są niewidoczne i można je odczytać 

dopiero po otwarciu Produktu Promocyjnego. Rejestracja Kodu więcej niż jeden 

raz jest niemożliwa. Uczestnik nabywa prawo do udziału w bloku II Loterii 

w przypadku wejścia w posiadanie kapsla lub zawleczki zawierającej Kod. 

9.4.2. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator informuje, że Kod, o którym mowa 

powyżej nie jest nadrukowany na kapslach lub zawleczkach wszystkich Produktów 

Promocyjnych. 

9.4.3. Do sprzedaży wprowadzonych jest 300 000 000 (słownie: trzysta milionów) sztuk 

Produktów Promocyjnych które zawierają Kod zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami pkt. 9.4.1 i 10.1.2 Regulaminu. Zawleczki lub kapsle zawierające 

źle nadrukowany, nieczytelny lub niepełny Kod – z przyczyn powstałych przy ich 
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produkcji -  należy:   

a)  w terminie nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od dokonania zakupu 

Produktu Promocyjnego, który miał miejsce  w okresie od 4 maja 2023r. do 

23 sierpnia 2023r.  przesłać (oryginalne zawleczki lub kapsle wraz z ich 

fiskalnym dowodem zakupu, z którego wynikać będzie data, godzina i zakup 

Produktu Promocyjnego  w okresie, o którym mowa wyżej) do Organizatora 

celem weryfikacji, drogą pocztową (listem poleconym) lub przesyłką 

kurierską.  Organizator dokonuje weryfikacji przesłanych zawleczek lub kapsli 

Produktów Promocyjnych oraz dowodów ich zakupu, które otrzyma do dnia 

30 sierpnia 2023r. Organizator będzie sukcesywnie przeprowadzał weryfikacje 

przy czym Organizator dokonuje weryfikacji i informuje do 31 sierpnia 2023r 

do godz. 22.00 w tymże dniu;  w przypadku pozytywnej weryfikacji nowy kod 

jest wysyłany  na adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu. 

b)  w przypadku zakupu Produktu Promocyjnego w okresie od 24 sierpnia 2023r. 

do 31 sierpnia 2023r. – bezzwłocznie wysłać do Organizatora celem 

weryfikacji fotografie/zdjęcie zgłaszanych zawleczek lub kapsli wraz z 

dowodem zakupu (z którego wynikać będzie data, godzina i zakup Produktu 

Promocyjnego w okresie o którym mowa wyżej) – wiadomość email na adres 

loteriatyskie@kropkabordo.pl. Rozpatrzeniu podlegać będą jednak tylko te 

wiadomości, które dotrą do Organizatora do dnia 31 sierpnia 2023r do godziny 

20:00, przy czym Organizator dokonuje weryfikacji i informuje do godz. 22.00 

w tymże dniu;  w przypadku pozytywnej weryfikacji nowy kod jest wysyłany 

zwrotnie na adres e-mail, z którego została wysłana wiadomość z 

fotografiami/zdjęciami do Organizatora.   Zapisy pkt 11.2.4 Regulaminu 

stosuje się odpowiednio co do wymogów fotografii/zdjęcia.    

 

9.4.4. Warunkiem udziału w Loterii i losowaniu Nagród w ramach bloku II Loterii – „Dla 

niepocieszonych” (dalej: „Nagrody II”) jest: 

a) zakup co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego; 

b) zachowanie wszystkich posiadanych Kodów tj. oryginalnych kapsli, zawleczek 

zgłoszonych w Loterii; 

c) zarejestrowanie Kodu z końcówką „LOSUJ” na Stronie Loterii w terminie 

określonym w pkt. 5.1. Regulaminu, poprzez:  

i. wpisanie w formularzu zgłoszeniowym całego Kodu (wraz z końcówką 

„LOSUJ”) z kapsla lub zawleczki Produktu Promocyjnego (Kod musi być 

wpisany dokładnie tak, jak został zapisany na kapslu lub zawleczce); 

ii. podanie imienia Uczestnika; 

iii. podanie adresu mailowego Uczestnika; 

iv. podanie numeru telefonu komórkowego Uczestnika zarejestrowanego u 

polskiego operatora; 

v. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptację jego treści; 

vi. złożenie przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń 

dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii dla 

celów związanych z realizacją założeń Loterii i postanowień Regulaminu, 

mailto:loteriatyskie@kropkabordo.pl
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o których mowa w pkt. 14.3.1 Regulaminu; 

(dalej: „Zgłoszenie II”); 

d) posiadanie aktywnego numeru telefonu oraz adresu e-mail podanego 

w Zgłoszeniu II. 

9.4.5. W terminie rejestracji Zgłoszeń do Loterii, o którym mowa w pkt. 5.1. Regulaminu, 

jeden Uczestnik może zarejestrować maksymalnie 3 (trzy) Zgłoszenia II dziennie.  

Zgłoszenia można rejestrować nie częściej niż co 30 sekund. 

9.4.6. W ramach bloku II Loterii, jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 (trzy) 

Nagrody II w Loterii.  

9.4.7. W przypadku, jeżeli Uczestnik dokona 2 nieudanych prób zarejestrowania Kodu, 

dostęp do panelu rejestracyjnego dla tego Uczestnika jest blokowany przez 

Organizatora na 24 godziny w celu weryfikacji Zgłoszenia, w tym weryfikacji, czy 

nie były zastosowane nieuczciwe praktyki niezgodne z Regulaminem. 

9.4.8. W przypadku, gdy dany Uczestnik zostanie trzykrotnie zablokowany zgodnie 

z pkt. 9.4.7. powyżej, Organizator ma prawo całkowicie wykluczyć Uczestnika 

z udziału we wszystkich blokach Loterii.  

9.5. Zasady udziału w bloku III Loterii, w ramach którego Organizator przyznaje nagrody, 

o których mowa w pkt. 10.1.3. (dalej: „Nagrody III”), przedstawiają się następująco: 

9.5.1. Warunkiem udziału w bloku III Loterii i losowaniu Nagród III jest: 

a) zakup w terminie określonym w pkt. 5.1. Regulaminu co najmniej jednego 

dowolnego Produktu Promocyjnego lub lanego piwa marki Tyskie (0,5 l) w 

lokalu gastronomicznym na terenie Polski (przez lokal gastronomiczny 

rozumie się zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego 

przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i 

napojów do spożycia na miejscu) (dalej: „Zakup”), potwierdzony dowodem 

zakupu, przez co rozumie się oryginalny paragon fiskalny dokumentujący 

Zakup co najmniej jednego piwa Tyskie, spośród wymienionych w pkt 9.1. 

Regulaminu lub lanego piwa, o którym mowa w niniejszym postanowieniu 

(dalej: „Dowód Zakupu”); 

b) zachowanie czytelnego Dowodu Zakupu dokumentującego Zakup, przy czym 

data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data 

i godzina zgłoszenia do Loterii, a ten sam numer Dowodu Zakupu można 

zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od liczby zakupionych na nim piw 

Tyskie (numer Dowodu Zakupu znajduje się co do zasady w prawym, górnym 

rogu Dowodu Zakupu, na linii daty dokonania zakupu Produktu Promocyjnego 

lub ); 

c) zarejestrowanie Dowodu Zakupu na Stronie Loterii (www.tyskie.pl) 

w terminie określonym w pkt. 5.1. Regulaminu, poprzez:  

i. wpisanie w formularzu zgłoszeniowym numeru Dowodu Zakupu 

oraz numeru kasy fiskalnej – 3 litery i ciąg cyfr, potwierdzającego Zakup 

Produktu Promocyjnego; 

ii. podanie imienia Uczestnika, 

iii. podanie adresu mailowego Uczestnika, 

http://www.tyskie.pl/
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iv. podanie numeru telefonu komórkowego Uczestnika zarejestrowanego u 

polskiego operatora, 

v. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacja jego treści,  

vi. złożenie przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń 

dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii dla 

celów związanych z realizacją założeń Loterii i postanowień Regulaminu, 

o których mowa w pkt. 14.3.1 Regulaminu, 

(dalej „Zgłoszenie III”), 

d) posiadanie aktywnego numeru telefonu oraz adresu e-mail podanego 

w Zgłoszeniu III. 

9.5.2. W terminie rejestracji Zgłoszeń do Loterii, o którym mowa w pkt. 5.1. Regulaminu, 

jeden Uczestnik może zarejestrować maksymalnie 3 (trzy) Zgłoszenia III dziennie.  

Zgłoszenia można rejestrować nie częściej niż co 30 sekund. 

9.5.3. W ramach bloku III Loterii, jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 (trzy) 

Nagrody III w Loterii.  

9.6. Zgłoszenie I, Zgłoszenie II lub Zgłoszenie III (dalej „Zgłoszenie”), uznaje się za 

równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dokonująca odpowiednio Zgłoszenia I, 

Zgłoszenia II lub Zgłoszenia III zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości 

jego postanowienia. 

9.7. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia (Zgłoszenia I, Zgłoszenia II lub Zgłoszenia III) 

dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest itp.: automatyczne 

dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych 

identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, 

Zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii i Komisja Loterii może je wykluczyć z Loterii. 

Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z udziału we wszystkich 

blokach Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych 

Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu 

Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony 

sposób. Wykluczenie Uczestnika skutkuje brakiem uprawnienia do otrzymania przez niego 

Nagrody/Nagród.  

9.8. W ramach bloku I i II  oraz III Loterii, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy 

Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać 

od Uczestnika w terminie od 4 maja 2023 r. do 6 września 2023 r. przesłania wszystkich 

oryginalnych kapsli lub zawleczek zawierających, lub Dowodów Zakupu - zawierające 

zwycięskie Kody w ramach bloku I lub Kody w ramach bloku II, lub numery Dowody 

Zakupu w ramach bloku III wykorzystane do rejestracji Zgłoszeń I lub II lub III w Loterii, 

a także złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie lub podania dodatkowych danych. 

Uczestnik winien przesłać je w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila (liczy 

się data nadania wiadomości e-mail przez Organizatora), wysyłając żądane oryginały 

tychże kapsli lub zawleczek lub Dowodów Zakupów na adres Organizatora (liczy się data 

wysłania kapsli lub zawleczek lub Dowodów Zakupów przez Uczestnika w urzędzie 

pocztowym lub pocztą kurierską), a Organizator dokona ich weryfikacji w terminie 2 dni 

roboczych. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Organizator wyda daną Nagrodę 

I lub II lub III w terminie 24 godzin od momentu potwierdzenia prawidłowości Zgłoszenia 

I lub II lub III w ww. sposób. Organizator uwzględnia jedynie kapsle lub zawleczki lub 

Dowody dostarczone do niego do dnia 19  września 2023 r. Niespełnienie warunków 
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wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia 

powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, 

może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Loterii z jednoczesnym wygaśnięciem 

prawa do wszystkich Nagród. W takim przypadku niewydane Nagrody pozostają w 

dyspozycji Organizatora.  

9.8.1 Ponadto w sytuacji pojawienia się jakiekolwiek wątpliwości  - w zakresie formalnym 

– co do danych zmieszczonych kapslu lub zawieszce lub na Dowodzie Zakupu oraz 

osób uprawnionych do dokonania Zgłoszenia i/lub w zakresie faktycznym – co do 

pochodzenia lub sposobu ich pozyskania lub  fałszowania czy powielania  kapsli lub 

zawieszek lub Dowodów Zakupu lub innego działania ze strony Uczestnika, które 

wskazuje na nieuczciwe lub niezgodne z prawem lub niniejszym Regulaminem 

postępowanie – Organizator  ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody. 

9.9. Błędy, w tym oczywiste omyłki pisarskie, popełnione przez Uczestników przy 

wprowadzaniu do Zgłoszenia I, Zgłoszenia II lub Zgłoszenia III numeru Zwycięskiego 

Kodu, Kodu lub Dowodu Zakupu (w szczególności niewprowadzenie pełnego, 

dwunastoznakowego Zwycięskiego Kodu lub Kodu, przestawienie cyfr lub liter, 

niewprowadzenie pełnego numeru Dowodu Zakupu, błędy lub literówki w numerze Dowodu 

Zakupu lub wprowadzenie numeru Dowodu Zakupu (w tym numeru kasy fiskalnej) oraz 

błędy w innych danych Uczestnika, wymaganych przy Zgłoszeniu (Zgłoszeniu I, Zgłoszeniu 

II lub Zgłoszeniu III), w szczególności adresie e-mail Uczestnika, imieniu, numerze 

telefonu itp. będą każdorazowo skutkowały negatywną weryfikacją danego Zgłoszenia oraz 

jego odrzuceniem przez Organizatora i utratą prawa do danej Nagrody. W celu uniknięcia 

wątpliwości, Uczestnicy nie są uprawnieni do sprostowania danych podanych w Zgłoszeniu 

po jego dokonaniu. 

 

10. Nagrody w Loterii   

10.1. Organizator przewiduje wydanie w Loterii w sumie 146 810 (słownie: sto czterdzieści sześć 

tysięcy osiemset dziesięć) nagród pieniężnych, przy czym w każdym z bloków, o których 

mowa w Regulaminie będą one następujące: 

10.1.1. w ramach bloku I Loterii, Organizator przewiduje wydanie 145 250 (stu 

czterdziestu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) nagród pieniężnych (Nagród I), 

w tym: 

a) 3 500 (słownie: trzy tysiące pięćset) nagród I stopnia, każda o wartości 

100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);  

b) 10 500 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) nagród II stopnia, każda o wartości 

50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100);  

c) 131 250 (sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) nagród III 

stopnia każda, o wartości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100); 

10.1.2. w ramach bloku II Loterii, Organizator przewiduje wydanie 1200 (słownie: tysiąca 

dwustu) nagród pieniężnych (Nagród II), w tym: 

a) 100 (słownie: stu) nagród I stopnia, każda o wartości 100,00 zł (słownie: sto 

złotych 00/100); 

b) 200 (słownie: dwustu) nagród II stopnia, każda o wartości 50,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt złotych 00/100); 
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c) 900 (słownie: dziewięciuset) nagród III stopnia, każda o wartości 20,00 zł 

(słownie: dwadzieścia złotych 00/100); 

10.1.3. w ramach bloku III Loterii, Organizator przewiduje przyznanie 360 (słownie: 

trzystu sześćdziesięciu ) nagród pieniężnych (Nagród III), w tym: 

a) 120 (słownie: stu dwudziestu) nagród I stopnia, każda o wartości 100,00 zł 

(słownie: sto złotych 00/100); 

b) 120 (słownie: stu dwudziestu) nagród II stopnia, każda o wartości 50,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100); 

c) 120 (słownie: stu dwudziestu) nagród III stopnia, każda o wartości 20,00 zł 

(słownie: dwadzieścia złotych 00/100); 

10.2. Nagrody I, Nagrody II i Nagrody III są zwane łącznie w Regulaminie „Nagrodami”. 

10.3. Organizator zastrzega, że dziennie może zostać przyznanych maksymalnie 4 000 (cztery 

tysiące) Nagród I łącznie, tj. liczba wydanych w ramach bloku I Nagród I, o których mowa 

w pkt. 10.1.1. lit. a-c powyżej łącznie liczba Nagród I nie może przekroczyć 4 000 (czterech 

tysięcy). Uczestnik, który podejmie próbę dokonania rejestracji kolejnego prawidłowego 

Zwycięskiego Kodu, ponad maksymalną, dzienną pulę Nagród I, o której mowa 

w niniejszym postanowieniu, zostanie poproszony komunikatem na Stronie Loterii o 

rejestrację Zwycięskiego Kodu w kolejnym dniu przyjmowania zgłoszeń do Loterii. W 

ostatnim dniu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, tj. 31 sierpnia 2023 r., powyższy limit 

nie ma zastosowania. 

10.4. Wygrane w Loterii Nagrody są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 6a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ). 

10.5. Łączna wartość puli Nagród w Loterii (Nagród I, Nagród II i Nagród III) wynosi 3 558 

400,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 

00/100). 

11. Miejsca i terminy losowań Nagród II i Nagród III 

11.1. Nagrody II i Nagrody III będą przyznawane w sposób losowy, zgodnie z czasem 

zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze www – (szczegółowy tryb przyznawania Nagród 

II,  został określony w pkt. 11.2 poniżej, a szczegółowy tryb przyznawania Nagród III – 

w pkt. 11.3. poniżej, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu). 

11.2. Nagrody II przyznawane są według następujących zasad: 

11.2.1. Nagrody II przyznawane są w terminie od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 

2023 r., każdego dnia – na bieżąco 24h na dobę - dla Uczestników, których prawo 

do danej Nagrody zostało pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora zgodnie 

z zasadami niniejszego Regulaminu  

11.2.2. Organizator przyznaje maksymalnie 10 (dziesięć) Nagród II dziennie w okresie 

wskazanym w pkt. 11.2.1. Regulaminu. 

11.2.3. Nagrody II są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych 

w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i 

godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera 

informatycznego przyjmującego Zgłoszenia II do Loterii. Ustalenie dokładnych dat 

i godzin otwarcia bramek ustalone jest metodą na chybił trafił, bez wykorzystania 

jakiegokolwiek urządzenia i zapisane w arkuszu kalkulacyjnym przed 
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rozpoczęciem przyjmowania Zgłoszeń II do Loterii, przy czym w ciągu jednego 

dnia otwierane jest 10 bramek.   

11.2.4. Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia II, Uczestnik informowany jest 

komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii, czy do jego Zgłoszenia II 

przypisana została Nagroda II tj. czy Zgłoszenie II jest wygrywające czy nie. 

Ponadto w tym komunikacie Uczestnik proszony jest o przesłanie na adres 

mailowy weryfikacja@kropkabordo.pl - w terminie 24 godzin od otrzymania 

przedmiotowego komunikatu - wyraźnego zdjęcia/ fotografii (w formacie .jpg lub 

.png –  na jednolitym tle bez zbędnych elementów ) kapsla lub zawieszki  – 

których rejestracja związana jest z ustalaniem prawa do poszczególnej Nagrody 

danego Uczestnika (rozmiar fotografii nie może przekraczać 5 MB).  Po otrzymaniu 

przez Organizatora zdjęcia/ fotografii, o której mowa w zdaniu poprzednim – 

Organizator dokonuje weryfikacji pod kątem ich zgodności z Regulaminem. 

Organizator ma 3 dni robocze na przeprowadzenie weryfikacji od otrzymania ww. 

zdjęcia/fotografii.W przypadku pozytywnej weryfikacji – Organizator prześle 

Uczestnikowi, na adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego podany przy 

zwycięskim Zgłoszeniu II powiadomienie o przypisaniu Nagrody II i jej realizacji 

zgodnie z pkt 13.3 niniejszego Regulaminu. 

11.2.5. Przypisanie Nagrody II do Zgłoszenia II następuje w sytuacji otwarcia bramki 

tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie II jest pierwsze po upływie daty i 

godziny, do której jest przypisana Nagroda II.  

11.2.6. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia II do Loterii pomiędzy 

otwarciem, a zamknięciem bramki, nieprzyznana Nagroda II jest przypisywana do 

pierwszego Zgłoszenia II, które dotrze do Organizatora jako pierwsze po otwarciu 

kolejnej bramki, zaś Nagroda II przypisana do tej kolejnej bramki przyznawana 

jest kolejnemu Zgłoszeniu II, które dotrze do Organizatora po otwarciu tej bramki 

jako drugie; w przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem 

kolejnej bramki Zgłoszenia II dokona wyłącznie jeden Uczestnik, zostanie mu 

przyznana Nagroda II z poprzedniej bramki, zaś Nagroda II właściwa dla tej 

bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej. W 

przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem bramki żaden 

Uczestnik nie dokona Zgłoszenia II, Nagroda II z poprzedniej bramki pozostaje w 

dyspozycji Organizatora, a Nagroda II właściwa dla tej bramki przypisana jest do 

kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej. Powyższe nie dotyczy ostatniej 

bramki. Nagrody II właściwe dla ostatniej bramki, które nie zostaną przyznane 

żadnemu Uczestnikowi pozostają w dyspozycji Organizatora. 

11.2.7. W okresie od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Organizator dokonuje 

otwarcia 1200 (tysiąca dwustu) bramek, po 10 (dziesięć) bramek w każdym z 120 

(stu dwudziestu) dni przyjmowania Zgłoszeń II do Nagród II w Loterii. W czasie 

każdego otwarcia bramki przyznawana jest 1 (jedna) Nagroda II (z zastrzeżeniem 

postanowień pkt. 11.2.6. powyżej), a Uczestnicy nie są informowani o czasie 

otwarcia bramek.  

11.3. Nagrody III przyznawane są według następujących zasad: 

11.3.1. Nagrody III przyznawane są od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.  

na bieżąco 24h na dobę - dla Uczestników, których prawo do danej Nagrody 

zostało pozytywnie zweryfikowane przez Organizatora zgodnie z zasadami 

niniejszego Regulaminu. 

mailto:weryfikacja@kropkabordo.pl
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11.3.2. Organizator przyznaje maksymalnie 3 (trzy) Nagrody III dziennie (po jednej 

Nagrodzie III każdego stopnia). 

11.3.3. Nagrody III są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych 

w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i 

godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera 

informatycznego przyjmującego Zgłoszenia III do Loterii. Ustalenie dokładnych 

dat i godzin otwarcia bramek ustalone jest metodą na chybił trafił, bez 

wykorzystania jakiegokolwiek urządzenia i zapisane w arkuszu kalkulacyjnym 

przed rozpoczęciem przyjmowania Zgłoszeń III do Loterii, przy czym w ciągu 

jednego dnia otwierane są trzy bramki (po jednej dla każdej z Nagród III – I, II i 

III stopnia).   

11.3.4. Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia III, Uczestnik informowany jest 

komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii, czy do jego Zgłoszenia przypisana 

została Nagroda III, tj. czy Zgłoszenie jest wygrywające czy nie. Ponadto w tym 

komunikacie Uczestnik proszony jest o przesłanie na adres mailowy 

weryfikacja@kropkabordo.pl - w terminie 24 godzin od otrzymania 

przedmiotowego komunikatu - wyraźnego zdjęcia/ fotografii (w formacie .jpg lub 

.png – na jednolitym tle bez zbędnych elementów) Dowodu Zakupu – których 

rejestracja związana jest z ustalaniem prawa do poszczególnej Nagrody danego 

Uczestnika (rozmiar fotografii nie może przekraczać 5 MB).  Po otrzymaniu przez 

Organizatora zdjęcia/fotografii, o której mowa w zdaniu poprzednim – Organizator 

dokonuje weryfikacji pod kątem ich zgodności z Regulaminem.  Organizator ma 3 

dni robocze na przeprowadzenie weryfikacji od otrzymania ww. zdjęcia/fotografii. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator prześle Uczestnikowi na adres 

e-mail oraz nr telefonu komórkowego podany przy zwycięskim Zgłoszeniu III 

powiadomienie o przypisaniu Nagrody III i jej realizacji zgodnie z pkt 13.4 

niniejszego Regulaminu. 

11.3.5. Przypisanie Nagrody III do Zgłoszenia III następuje w sytuacji otwarcia bramki 

tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie III jest pierwsze po upływie daty 

i godziny, do której jest przypisana Nagroda III.  

11.3.6. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia III do Loterii pomiędzy 

otwarciem, a zamknięciem bramki, nieprzyznana Nagroda III jest przypisywana 

do pierwszego Zgłoszenia III, które dotrze do Organizatora jako pierwsze po 

otwarciu kolejnej bramki, zaś Nagroda III przypisana do tej kolejnej bramki 

przyznawana jest kolejnemu Zgłoszeniu III, które dotrze do Organizatora po 

otwarciu tej bramki jako drugie; w przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, 

a zamknięciem kolejnej bramki Zgłoszenia III dokona wyłącznie jeden Uczestnik, 

zostanie mu przyznana Nagroda III z poprzedniej bramki, zaś Nagroda III 

właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad 

opisanych powyżej. W przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a 

zamknięciem bramki żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia III, Nagroda III z 

poprzedniej bramki pozostaje w dyspozycji Organizatora, a Nagroda III właściwa 

dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych 

powyżej. Powyższe nie dotyczy ostatniej bramki. Nagrody III właściwe dla 

ostatniej bramki, które nie zostaną przyznane żadnemu Uczestnikowi pozostają 

w dyspozycji Organizatora. 

11.3.7. W okresie od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. Organizator dokonuje 

mailto:weryfikacja@kropkabordo.pl
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otwarcia 360 (trzystu sześćdziesięciu) bramek, po 3 (trzy) bramki (po jednej 

bramce na Nagrodę III każdego stopnia) w każdym z 120 (stu dwudziestu) dni 

przyjmowania Zgłoszeń III do Nagród III w Loterii. W czasie każdego otwarcia 

bramki przyznawana jest 1 (jedna) Nagroda III (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 

11.3.6. powyżej), a Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek.  

11.4. Przypisanie bramek, w których wygrywane są Nagrody II i Nagrody III odbywa się 

w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150.  

12. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii  

12.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił komisję Loterii 

(dalej: „Komisja Loterii”), której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji 

Loterii. W skład Komisji Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu 

szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i Regulaminu urządzanej Loterii 

promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227).  

13. Miejsce, sposób i termin wydawania Nagród w Loterii 

13.1. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

13.2. Nagrody I wydawane są według następujących zasad: 

13.2.1. Zwycięzca, który zarejestrował Zwycięski Kod zgodnie z zasadami opisanymi 

w pkt. 9.3.5. jest uprawniony do Nagrody I, z zastrzeżeniem postanowień 

pkt. 9.3.7., 9.3.8. i pkt. 9.7. W przypadku pozytywnej weryfikacji poprawności 

Zgłoszenia, Nagroda I jest wydawana zwycięzcy w sposób opisany w pkt. 13.2.2. 

poniżej. 

13.2.2. Nagrody I dostarczane są zwycięzcom Nagród I w wiadomości e-mail i SMS, 

zawierającej kod do wypłaty kwoty Nagrody I w jednym z bankomatów sieci 

Euronet, których lista jest dostępna na Stronie Loterii, pod linkiem zamieszczonym 

obok Regulaminu („Kod do Bankomatu”). 

13.2.3. Kod do Bankomatu przesyłany jest Uczestnikowi w terminie do 24 godzin od 

momentu zarejestrowania przez Uczestnika Zwycięskiego Kodu uprawniającego 

do Nagrody I, na adres mailowy i SMS-em, na numer telefonu i adres e-mail 

podane przez Uczestnika w trakcie rejestracji Zgłoszenia I, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt. 9.8.  

13.2.4. Kod do Bankomatu jest ważny przez 14 dni kalendarzowych licząc od dnia jego 

doręczenia na adres mailowy Uczestnika oraz za pośrednictwem SMS. Za dzień 

doręczenia Kodu do Bankomatu uznaje się dzień nadania wiadomości e-mail przez 

Organizatora na adres e-mail podany w Zgłoszeniu I i wiadomości SMS na numer 

telefonu Uczestnika podany w Zgłoszeniu I. Sposób odbioru Nagrody I za pomocą 

Kodu do Bankomatu zostanie szczegółowo opisany w wiadomości doręczonej na 

adres mailowy Uczestnika. 

13.2.5. W przypadku nieodebrania Nagrody I przez Uczestnika w wyznaczonym, 

14-dniowym terminie, Nagroda I pozostaje niewydana i przechodzi do dyspozycji 

Organizatora Loterii.   

13.3. Nagrody II są wydawane według następujących zasad: 

13.3.1. Nagrody II dostarczane są zwycięzcom Nagród II po pozytywnej weryfikacji 

Zgłoszenia II przez Organizatora, w szczególności fotografii kapsla lub zawieszki 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnjugu3de
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zgodnie z postanowieniami Regulaminu - w wiadomości e-mail i SMS, zawierającej 

Kod do Bankomatu (kod do wypłaty kwoty Nagrody II w jednym bankomatów sieci 

Euronet, których lista jest dostępna na Stronie Loterii, pod linkiem zamieszczonym 

obok Regulaminu). 

13.3.2. Kod do Bankomatu przesyłany jest Uczestnikowi będącemu zwycięzcą Nagrody II 

w terminie do 24 godzin od momentu przeprowadzenia przez Organizatora 

pozytywnej weryfikacji przez Organizatora, o której mowa w pkt 11.2.4 

niniejszego Regulaminu , na adres mailowy i SMS-em, na numer telefonu i adres 

e-mail podane przez Uczestnika w trakcie rejestracji Zgłoszenia II, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt. 9.8 Regulaminu.  

13.3.3. Kod do Bankomatu jest ważny przez 14 dni kalendarzowych licząc od dnia jego 

doręczenia na adres mailowy Uczestnika oraz za pośrednictwem SMS. Za dzień 

doręczenia Kodu do Bankomatu uznaje się dzień nadania wiadomości e-mail przez 

Organizatora na adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu II i wiadomości 

SMS na numer telefonu Uczestnika podany w Zgłoszeniu II. Sposób odbioru 

Nagrody II za pomocą Kodu do Bankomatu zostanie szczegółowo opisany w 

wiadomości doręczonej na adres mailowy Uczestnika. 

13.3.4. W przypadku nieodebrania Nagrody II przez Uczestnika w wyznaczonym, 

14-dniowym terminie, Nagroda II pozostaje niewydana i przechodzi do dyspozycji 

Organizatora Loterii.   

13.4. Nagrody III są wydawane według następujących zasad: 

13.4.1. Nagrody III dostarczane są zwycięzcom Nagród III po pozytywnej weryfikacji 

Zgłoszenia III przez Organizatora, w szczególności fotografii Dowodu Zakupu 

i numeru Dowodu Zakupu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w wiadomości 

e-mail i SMS, zawierającej Kod do Bankomatu (kod do wypłaty kwoty Nagrody III 

w jednym bankomatów sieci Euronet, których lista jest dostępna na Stronie 

Loterii, pod linkiem zamieszczonym obok Regulaminu); 

13.4.2. Kod do Bankomatu przesyłany jest Uczestnikowi będącemu zwycięzcą Nagrody III 

w terminie do 24 godzin przeprowadzenia przez Organizatora pozytywnej 

weryfikacji przez Organizatora, o której mowa w pkt 11.3.4 niniejszego 

Regulaminu  na adres mailowy i SMS-em, na numer telefonu i adres e-mail podane 

przez Uczestnika w trakcie rejestracji Zgłoszenia III.  

13.4.3. Kod do Bankomatu jest ważny przez 14 dni kalendarzowych licząc od dnia jego 

doręczenia na adres mailowy Uczestnika oraz za pośrednictwem SMS. Za dzień 

doręczenia Kodu do Bankomatu uznaje się dzień nadania wiadomości e-mail przez 

Organizatora na adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu III i wiadomości 

SMS na numer telefonu Uczestnika podany w Zgłoszeniu III. Sposób odbioru 

Nagrody III za pomocą Kodu do Bankomatu zostanie szczegółowo opisany w 

wiadomości doręczonej na adres mailowy Uczestnika. 

13.4.4. W przypadku nieodebrania Nagrody III przez Uczestnika w wyznaczonym, 

14-dniowym terminie, Nagroda III pozostaje niewydana i przechodzi do dyspozycji 

Organizatora Loterii.   

13.4.5. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo cesji prawa do Nagrody na osoby 

trzecie ani prawo zamiany Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody. 

13.4.6. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości 
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Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie 

Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na 7 dni przed upływem 

terminu wydania Nagród.  

13.5. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w następujących sytuacjach: 

13.5.1. w przypadku rezygnacji z prawa do Nagrody przez zwycięzcę, o czym zwycięzca 

informuje Organizatora pisemnie w terminie do 12 (dwunastu) godzin przed 

terminem wydania danej Nagrody; 

13.5.2. w przypadku nieprzesłania przez zwycięzcę kapsli/zawleczek ze Zwycięskimi 

Kodami/Kodami lub odpowiednio Dowodu Zakupu zgodnie z pkt. 9.8., 11.2.4 . lub 

11.3.4 . niniejszego Regulaminu, niedotrzymania terminu ich przesłania lub 

przesłania niepoprawnych, niekompletnych lub nieczytelnych dokumentów 

wymaganych niniejszym Regulaminem, 

13.5.3. w przypadku braku rejestracji zwycięskiego Kodu, Kodu lub Dowodu Zakupu 

w terminie określonym w pkt. 5.1. Regulaminu, 

13.5.4. w przypadku dokonania Zgłoszenia po terminie określonym w pkt. 5.1. 

Regulaminu, 

13.5.5. w przypadku podania przez Uczestnika błędnego adresu e-mail, numeru telefonu 

komórkowego, co uniemożliwi kontakt ze zwycięzcą lub wydanie Nagrody; 

13.5.6. w przypadku podania w ramach Zgłoszenia nieprawdziwych danych, w tym w 

szczególności nieprawdziwych danych osobowych; 

a) w przypadku stwierdzenia przez Organizatora podania w ramach Zgłoszenia 

nieprawdziwych danych, w tym w szczególności nieprawdziwych danych 

osobowych, 

b) w przypadku przesłania fotografii/zdjęcia niepoprawnego kapsla, zawleczki 

lub Dowodu Zakupu, tj. niespełniającego zasad określonych Regulaminem, w 

tym, kapsla, zawleczki lub Dowodu Zakupu, którego numer nie zgadza się z 

fotografią/zdjęciem  - przesłanym do weryfikacji zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu lub noszącego znamiona podrabiania, lub w 

przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania 

Nagrody, 

13.5.7. w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w sytuacjach 

określonych w pkt. 9.7. – 9.9. Regulaminu. 

13.6. Ostateczny termin wydania Nagród w Loterii upływa z dniem 20 września 2023 r.  

13.7. Nagrody wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  

 

14. Dane osobowe 

14.1. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie 

z Rozporządzeniem 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) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).  



 

  15 

14.2. Administratorami danych osobowych Uczestnika podawanych w ramach Loterii są: 

14.2.1. Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000320179, posiadającą numer NIP: 525-24-43-

308, o kapitale zakładowym: 50.200 zł, tel.: 22 750 70 59, w zakresie imienia i 

nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Uczestników Loterii oraz – w 

przypadku Uczestników Loterii zgłaszających reklamacje – również adresu 

zamieszkania. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych Organizatora pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl – 

Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150; 

14.2.2. Spółka będąca właścicielem marki, na rzecz której organizowana jest Loteria: 

Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, 61-285 

Poznań́, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto w Poznaniu VIII 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000086269 o kapitale 

zakładowym 31.365.217,50 zł w całości wpłaconym; NIP: 646-03-25-155 w 

zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu Uczestników. 

Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

Kompanii Piwowarskiej pod adresem e-mail: rodo@asahibeer.pl - Kompania 

Piwowarska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań́. 

14.3. Dane osobowe Uczestnika Loterii będą przetwarzane w następujących celach: 

14.3.1. przez Organizatora: 

a) dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym 

w szczególności przyznania Nagród, a w wypadku zwycięstwa Uczestnika - 

informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez zwycięzcę Nagród 

wymogów Regulaminu oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: 

niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w 

Loterii na warunkach określonych Regulaminem - art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z ustalaniem 

i dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii i obroną przed roszczeniami 

(podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów 

administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

c) jeśli Uczestnik zostanie zwycięzcą Nagrody - dla celów wystawiania 

zaświadczeń o wygranej oraz dla celów wykonania obowiązków 

sprawozdawczych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków 

prawnych przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227 – art. 6 ust. 

1 lit. c RODO); 

d) dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa 

związanych z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie 

obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO); 

e) dla celów analitycznych i statystycznych w zakresie aktywności Uczestników 

Loterii, a także ich preferencji – podstawa prawna to uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. poprawa stosowanych 

funkcjonalności i świadczonych usług; 

mailto:inspektor@kropkabordo.pl
mailto:rodo@asahibeer.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnjugu3de
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14.3.2. przez Kompanię Piwowarską: 

a) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań 

promocyjnych na rzecz marek Kompanii Piwowarskiej, w oparciu o zgodę na 

przesyłanie informacji marketingowych udzielonej przez Uczestników (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO); 

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników oraz 

weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia Loterii przez Organizatora, tj. w 

prawnie uzasadnionym interesie realizowanym Kompanii Piwowarskiej (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 

14.4. Administratorzy danych osobowych oświadczają: 

14.4.1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

wzięcia udziału w Loterii, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do Nagrody. 

Podanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego jest 

dobrowolne i odmowa ich podania nie wpłynie na możliwość uczestnictwa w 

Loterii;  

14.4.2. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli 

podstawą przetwarzania jest realizacja przez administratora jego prawnie 

uzasadnionych interesów oraz prawo żądania przeniesienia danych, jeśli 

podstawą przetwarzania jest niezbędność dla wykonania umowy lub zgoda 

Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w 

przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o 

zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

administratorem na adres e-mail: loteriatyskie@kropkabordo.pl lub pisząc 

listownie na adres Kropka Bordo sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 

Warszawa, najlepiej z dopiskiem „dane osobowe” - który koordynował będzie 

realizację korzystania praw przez Uczestników;  

14.4.3. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

14.5. Odbiorcami podanych przez Uczestnika danych osobowych mogą być osoby i podmioty 

współpracujące z Organizatorem przy organizacji Loterii oraz w zakresie przewidzianym 

obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej oraz podmioty, 

którym Kompania Piwowarska będzie przekazywała dane w celu prowadzenia działań 

marketingowych.  

14.6. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także 

postępowań reklamacyjnych). Ponadto, w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych 

roszczeń przez danego administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami oraz dla 

celów weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia Loterii przez Organizatora, dane 

osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. 

Niezależnie, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na każdym 

administratorze, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres, w jakim 

przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem 

Uczestnika lub zwycięzcy Nagrody obowiązków z nich wynikających. Dane osobowe 

mailto:loteriatyskie@kropkabordo.pl
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Uczestnika dla celów marketingu bezpośredniego będą przechowywane do czasu wycofania 

udzielonej zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od zakończenia Loterii. 

14.7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie 

formularza Zgłoszenia lub podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie 

zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek 

konieczne do wzięcia udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody zwycięzcy Nagrody 

lub odpowiednio uzyskania przez zwycięzcę Nagrody zaświadczenia o uzyskanej wygranej 

lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub zwycięzcy Nagrody. 

14.8. Dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się 

w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

14.9. Dane osobowe w Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób 

istotnie na niego wpływa. 

15. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji  

15.1. Uczestnicy Loterii mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej 

wyników od dnia 4 maja 2023 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu 

wydania Nagród, tj. do dnia 21 października 2023 r. Reklamację zgłasza się na piśmie lub 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu 

zamieszkania Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, 

dodatkowo należy wskazać nazwę Loterii „Opłaca się być na TY” oraz treść żądania. W 

przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

Uczestnik podaje również adres elektroniczny (e-mail) do komunikacji.  

15.2. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data 

nadania wiadomości e-mail. Reklamacje przesłane z datą stempla pocztowego lub datą 

nadania wiadomości e-mail późniejszą niż 21 października 2023 r. nie są uwzględniane. 

Komisja Loterii nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 28 października 

2023 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego.  

15.3. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo 

sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Loteria promocyjna 

„Opłaca się być na TY - Reklamacja” lub drogą elektroniczną na adres 

loteriatyskie@kropkabordo.pl umieszczając w tytule nazwę Loterii „Opłaca się być na TY”.  

15.4. Ponadto, inne dodatkowe zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane 

pocztą elektroniczną na adres: loteriatyskie@kropkabordo.pl.  

15.5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wraz z wysłaniem zawiadomienia o 

wyniku reklamacji wynosi 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu 

procesu reklamacyjnego Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń 

na drodze postępowania sądowego. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane 

reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji. 

16. Terminy przedawnienia roszczeń 

16.1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 

wymagalności. 

16.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

mailto:loteriatyskie@kropkabordo.pl
mailto:loteriatyskie@kropkabordo.pl
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17. Postanowienia końcowe 

17.1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dniach 4 maja 2023 r. do dnia 

4 listopada 2023 r. w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

wolnych i świąt, oraz na Stronie Loterii www.tyskie.pl.  

17.2. Informacji dodatkowych, w tym informacji dotyczących wysyłki Nagród udziela infolinia 

promocyjna pod numerem: 22 750 70 59 (czynna od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni wolnych i świąt, w godzinach 10.00-16.30; koszt połączenia wg 

standardowej taryfy Operatora). Uwagi i zapytania mogą być kierowane pocztą 

elektroniczną na adres e-mail Organizatora: loteriatyskie@kropkabordo.pl.  

17.3. W niniejszym Regulaminie, na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się 

dni: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki z wyjątkiem występujących w te dni, dni 

wolnych i świąt, natomiast za „dni kalendarzowe” przyjmuje się wszystkie dni tygodnia 

niezależnie od występujących w te dni, dni wolnych i świąt. 

17.4. Na żądanie zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez 

niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 227). 

17.5. Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z Regulaminu określający zasady 

udziału w Loterii. 

http://www.tyskie.pl/
mailto:loteriatyskie@kropkabordo.pl
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