REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
POD NAZWĄ „RECYPUSZEK”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „RECYPUSZEK” (zwana dalej „Loterią”).

2.

Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100
Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000220259, NIP 113-25-17-031, REGON: 015838591 (zwana dalej
„Organizatorem”).

3.

Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej
„Regulaminem”), zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Toruniu oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
612 z późn.zm.).

4.

Loteria zaczyna się w dniu 29.04.2016 r. a kończy w dniu 15.10.2016 r., który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.

5.

Celem Loterii jest wspieranie/promowanie segregacji odpadów.

6.

Nabywanie dowodów udziału w Loterii odbywa się w dniach od 04.05.2016 r. do
31.07.2016 r.

7.

Nabycie dowodu udziału w Loterii przed lub po terminie określonym w pkt 6 powyżej nie
uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

8.

Loteria prowadzona jest na terenie Polski w punktach, w których zostały umieszczone
urządzenia do recyklingu aluminiowych puszek po napojach (zwane dalej „Puszkomatami”).
Lista punktów, w których znajdują się Puszkomaty biorące udział w Loterii znajduje się na
stronie internetowej: www.recypuszek.playprint.pl. Puszkomaty są dostępne w godzinach
pracy punktów, w których się znajdują.

9.

Dane osobowe Uczestników Loterii będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz.
2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Loterii.

10.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest - w rozumieniu
wspomnianej wyżej ustawy – Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń.
Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich

poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla
prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski.

12.

Aby zostać Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej „Uczestnikiem“) należy w dniach od
04.05.2016 roku do 31.07.2016 roku spełnić łącznie następujące warunki:
a.

wrzucić do jednego z Puszkomatów objętych Loterią co najmniej jedną aluminiową
puszkę po napoju o dowolnej pojemności, po czym wcisnąć przycisk opisany hasłem
„Loteria”,

b.

odebrać wydruk potwierdzający wrzucenie puszki aluminiowej (lub puszek) do
Puszkomatu i chęć wzięcia udziału w Loterii (zwany dalej „Wydrukiem”).
Maksymalna możliwa ilość puszek na jednym Wydruku to 25 szt. - po wrzuceniu 25
puszek Puszkomat zablokuje możliwość dalszego wrzucania do momentu wyboru
formy gratyfikacji za przyniesione puszki aluminiowe, np. udziału w Loterii. Po
wyborze formy gratyfikacji można kontynuować wrzucanie puszek. Tym samym na
jeden Wydruk przypada maksymalnie 25 szt. puszek aluminiowych. Wydruk
zawiera informację o ilości puszek wrzuconych jednorazowo do Puszkomatu, numer
Wydruku oraz informacje na temat Loterii.

13.

Na podstawie jednego Wydruku Uczestnik może wziąć udział wyłącznie w losowaniu
nagród głównych albo w losowaniu nagród dodatkowych. W wypadku, gdy Uczestnik bierze
udział w losowaniu nagród dodatkowych zobowiązany jest zachować Wydruk zawierający
liczbę puszek wrzuconych jednorazowo do Puszkomatu w celu potwierdzenia uprawnień do
ewentualnej nagrody dodatkowej.
NAGRODY

14.

Do rozlosowania w Loterii przewidziane zostały następujące nagrody:
a. Nagrody główne, każda w postaci nagrody pieniężnej o wartości równej iloczynowi
kwoty 50,00 zł brutto i ilości puszek podanej na wylosowanym Wydruku
(przykładowo;

został

wylosowany

Wydruk,

na

którym

jest

informacja

o 7 wrzuconych puszkach, więc Uczestnik ma prawo do nagrody w wysokości
350 zł brutto (7 x 50 zł = 350 zł), z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość jednej
nagrody nie może być wyższa niż 1.250,00 zł brutto, co wynika z punktu 12 b
powyżej – 12 nagród głównych o łącznej maksymalnej wartości 15.000,00 zł brutto,
b. Nagrody dodatkowe, każda w postaci maskotki zwanej „Recypuszkiem” o wartości
17,58 zł brutto – 50 nagród o łącznej wartości 879,00 zł brutto.

15.

Łączna maksymalna wartość puli nagród wynosi 15.879,00 zł brutto.

16.

Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród w Loterii.

17.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Koba
Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Krakowie (31-358) , ul. Jasnogórska 1, a
także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie
się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na
podstawie umowy cywilnoprawnej.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD GŁÓWNYCH
18. W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród głównych Uczestnik powinien spełnić łącznie
następujące warunki:
a. spełnić warunki określone w pkt 12 Regulaminu,
b. wpisać na odwrocie Wydruku (lub w innym wolnym miejscu na Wydruku) swoje
dane w postaci: numeru telefonu,
c. Wydruk z prawidłowo i czytelnie wpisanym numerem telefonu wrzucić do
odpowiednio oznakowanej urny znajdującej się przy Puszkomacie. Przy każdym Puszkomacie
znajduje się jedna urna.
19. Uczestnik może wrzucić do urny dowolną liczbę Wydruków w Loterii pod warunkiem
spełnienia każdorazowo warunków określonych w pkt 18 Regulaminu.
20. W Loterii odbędzie się 6 losowań nagród głównych w następującym porządku:
a. w dniu 25.05.2016 r. spośród wszystkich Wydruków wrzuconych do urn w terminie
od 04.05.2016 r. do 18.05.2016 r. – zostaną wylosowane 2 nagrody główne,
b. w dniu 08.06.2016 r. spośród wszystkich Wydruków wrzuconych do urn w terminie
od 19.05.2016 r. do 02.06.2016 r. – zostaną wylosowane 2 nagrody główne,
c. w dniu 22.06.2016 r. spośród wszystkich Wydruków wrzuconych do urn w terminie
od 03.06.2016 r. do 16.06.2016 r. – zostaną wylosowane 2 nagrody główne,
d. w dniu 06.07.2016 r. spośród wszystkich Wydruków wrzuconych do urn w terminie
od 17.06.2016 r. do 30.06.2016 r. – zostaną wylosowane 2 nagrody główne,
e. w dniu 20.07.2016 r. spośród wszystkich Wydruków wrzuconych do urn w terminie
od 01.07.2016 r. do 13.07.2016 r. – zostaną wylosowane 2 nagrody główne,
f. w dniu 03.08.2016 r. spośród wszystkich Wydruków wrzuconych do urn w terminie
od 14.07.2016 r. do 31.07.2016 r. – zostaną wylosowane 2 nagrody główne,

21. Wszystkie losowania nagród głównych zostaną przeprowadzone w siedzibie Organizatora
poprzez ręczne losowanie Wydruków w terminach określonych w pkt 20 Regulaminu między
godziną 10:00 a 14:00. W wypadku, gdy pełna pula nagród głównych nie zostanie
wykorzystana z powodu wylosowania Wydruków, na których ilość puszek jest mniejsza niż
25 szt., wówczas nierozdysponowane nagrody główne pozostają do dyspozycji Organizatora.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY PRZYZNANIA NAGRÓD DODATKOWYCH
22. W dniu 29.04.2016 r. w siedzibie Organizatora odbędzie się przyporządkowanie nagród
dodatkowych, które zostaną wprowadzone do systemu informatycznego na stronie
internetowej: www.recypuszek.playprint.pl obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii, w
celu wyłonienia laureatów nagród dodatkowych. System informatyczny służy do sprawdzenia,
czy Uczestnik wygrał nagrodę czy nie. System informatyczny nie jest automatem oraz
urządzeniem do gier w rozumieniu art. 23 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 612 z późn.zm.). Organizator dokona
losowania łącznie 50 nagród dla konkretnego dnia oraz godziny, w której (lub po jej upływie)
padnie wygrana (zgodnie z treścią pkt 27-28 Regulaminu), w ten sposób że:
a. w pierwszej kolejności zostanie wylosowanych 50 dni z zakresu czasowego od
dnia 04.05.2016 roku do 31.07.2016 roku w formacie: rok.miesiąc.dzień
(przykładowo: 2016.05.10),
b. następnie do każdego wylosowanego dnia zostanie wylosowana jedna godzina w
formacie: godzina.minuta.sekunda (przykładowo: 10.58.32) z zakresu
godzinowego od 00:00:00 do 23:59:59.
Łącznie zostanie wylosowanych 50 dni oraz 50 godzin.
23. Losowanie dni i godzin odbędzie się ręcznie i zostanie przeprowadzone przez członków
Komisji Nadzoru Loterii, o której jest mowa w pkt 46 Regulaminu (zwaną dalej „Komisją”).
Dni będą losowane z puli losów zawierających oznaczenie roku, miesiąca i dnia. Godziny będą
losowane z puli losów zawierających oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy będą
losowane z puli zawierającej losy z oznaczeniem minut oraz sekund. Lista wyników losowania
zawierać będzie wskazanie daty oraz wylosowane godziny, w których padną wygrane. Łącznie
zostanie wylosowanych 50 nagród dodatkowych. Lista wyników losowania dni i godzin jest
dokumentem dostępnym wyłącznie dla członków Komisji i jest dokumentem niedostępnym dla
osób postronnych. Wszystkie nagrody wraz z wylosowanym dniem i godziną zostaną
wprowadzone

przez

Komisję

do

systemu

informatycznego

na

stronie

www.recypuszek.playprint.pl obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii w dniu 29.04.2016
roku do godz. 16:00.
24. W celu wzięcia udziału w przyznaniu nagród dodatkowych Uczestnik powinien spełnić łącznie
następujące warunki:

a. spełnić warunki określone w pkt 12 Regulaminu, oraz
b. dokonać zgłoszenia udziału w losowaniu nagród dodatkowych w sposób określony
w pkt 25 Regulaminu.

25.

Uczestnik, w celu sprawdzenia czy wygrał nagrodę dodatkową w Loterii czy nie, jest
zobowiązany dokonać zgłoszenia udziału w Loterii (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) oraz
odsłonić wszystkie pola e-zdrapki. Dokonanie Zgłoszenia polega na wpisaniu w formularzu
zgłoszeniowym znajdującym się na stronie internetowej www.recypuszek.playprint.pl:
imienia i nazwiska,

adresu e-mail Uczestnika

oraz potwierdzeniu, przez zaznaczenie

odpowiedniego pola, zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii oraz wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Loterii. Momentem dokonania
Zgłoszenia jest spełnienie łącznie ww. warunków zatwierdzone przez kliknięcie pola
„DALEJ” – wówczas następuje zapisanie Zgłoszenia w systemie informatycznym i
udostępnienie 6-ciu zakrytych pól e-zdrapki. Uczestnik jest zobowiązany za pomocą myszki
odsłonić wszystkie 6 pól, pod którymi ukryte są symbole. Jeżeli po odsłonięciu wszystkich
zakrytych pól co najmniej 3 symbole będą identyczne, wówczas Uczestnik wygrywa
nagrodę dodatkową. Nie odsłonięcie przez Uczestnika

wszystkich pól e-zdrapki

uniemożliwia odczytanie wyniku losowania nagrody dodatkowej i skutkuje utratą prawa do
nagrody w Loterii. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia w terminie od godz. 00:00:00 dnia
04.05.2016 roku do 31.07.2016 roku do godz. 23:59:59. Wyłącznie spełnienie wszystkich
warunków określonych w niniejszym pkt Regulaminu uprawnia do udziału w losowaniu
nagród dodatkowych.
26. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń. Aby dokonać kolejnego Zgłoszenia należy
ponownie spełnić warunki określone w pkt 12 Regulaminu. Każdorazowe spełnienie
warunków określonych w pkt 12 Regulaminu upoważnia Uczestnika do dokonania jednego
Zgłoszenia.
27. Nagroda dodatkowa przyznana zostanie Uczestnikowi, który jako pierwszy na stronie
internetowej: www.recypuszek.playprint.pl dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem pkt 25
Regulaminu w wylosowanym dniu oraz o przynależącej do tego dnia wylosowanej godzinie
lub który jako pierwszy dokona Zgłoszenia po upływie wylosowanej godziny (w przypadku,
gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia w wylosowanym dniu o wylosowanej
godzinie).
28. W danym dniu nagrody będą przyznawane wg. kolejności godzin, do których przynależą dane
nagrody. W przypadku, gdy: o wprowadzonej do systemu informatycznego godzinie oraz
godzinie następnej w kolejności, żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia na stronie

www.recypuszek.playprint.pl, to Uczestnik, który dokona Zgłoszenia jako pierwszy po

upływie tych godzin otrzymuje nagrodę dodatkową przypisaną do godziny wcześniejszej.
Przykładowo: system informatyczny ma wprowadzoną nagrodę wraz z godziną 10.00.00 oraz
nagrodę z godz. 10.15.30, to Uczestnik, który jako pierwszy dokona Zgłoszenia po upływie
ww. godzin otrzymuje prawo do nagrody pierwszej, która jest przypisana do godziny
wcześniejszej, tj. nagrodę z godz. 10.00.00. Na następne w kolejności dokonane Zgłoszenie,
ten sam lub inny Uczestnik otrzymuje prawo do nagrody, która jest przypisana do godziny
późniejszej tj. nagrody z godziny 10.15.30.
WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY GŁÓWNEJ
29. W ciągu 3 dni roboczych od daty danego losowania nagród głównych Organizator podejmie
trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego Wydruk został wylosowany (na
numer telefonu podany na wylosowanym Wydruku).
30. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co
najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z
użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
Każda próba połączenia z Uczestnikiem wykonana zostanie w innym dniu roboczym w
godzinach od 9.00 do 16.00. Rozmowy telefoniczne będą nagrywane, o czym Uczestnik
zostanie poinformowany.
31. Osoba, która odbierze połączenie telefoniczne zostanie poproszona o:
a. wyrażenie zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej,
b. potwierdzenie uczestnictwa w Loterii,
c. potwierdzenie ukończenia 18 lat.
W przypadku potwierdzenia ppkt a, b, c powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o
uzyskaniu prawa do nagrody oraz o obowiązku podania swoich danych niezbędnych do
wydania nagrody za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego tj. imienia i
nazwiska, dokładnego adresu wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem
pocztowym i miejscowością oraz numeru konta bankowego (w wypadku, gdy nagroda
będzie przekazana Uczestnikowi przelewem).
32. Wylosowany laureat nagrody głównej jest zobowiązany wybrać jeden z dwóch możliwych
sposobów otrzymania nagrody (za pomocą przelewu lub przekazu pocztowego) i
przekazać dane niezbędne do wydania nagrody (określone w pkt 31 Regulaminu) telefonicznie
w trakcie rozmowy, o której jest mowa w pkt 29-31 Regulaminu.
33. W przypadku, gdy weryfikowana osoba nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w
pkt 31-32 Regulaminu lub zaistnieją okoliczności określone w pkt 30 Regulaminu, wówczas
traci ona prawo do nagrody.
34. Wszystkie połączenia do osób, których Wydruki zostały wylosowane w losowaniu nagród
głównych, zostaną wykonane na koszt Organizatora. Procedura weryfikacyjna laureatów

nagród głównych zakończy się najpóźniej w dniu 08.08.2016 roku.
35. Laureat nagrody głównej utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:
a. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b. nie wyrazi zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej, o której jest mowa w pkt
29-31 Regulaminu; lub
c. dane wpisane na wylosowanym Wydruku będą nieczytelne; lub
d. wylosowany Wydruk będzie podrobiony, kopiowany lub uszkodzony w sposób
uniemożliwiający jego odczytanie; lub
e. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
f. odmówi wybrania

jednego z dwóch możliwych sposobów wydania nagrody

określonych w pkt 32 Regulaminu; lub
g. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody.

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY DODATKOWEJ
36. W wypadku, gdy Uczestnik (zgodnie z trybem pkt 24-28 Regulaminu) wygra nagrodę
dodatkową, wówczas na stronie internetowej www.recypuszek.playprint.pl wyświetlona
zostanie informacja o wygranej oraz formularz danych osobowych zwycięzcy („Formularz”).
37. Uczestnik jest zobowiązany: prawidłowo wypełnić Formularz wpisując dane osobowe i
adresowe niezbędne do wydania nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i
numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością oraz potwierdzić wpisane
dane poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić Formularz
oraz

zatwierdzić

dane

bezpośrednio

po

wyświetleniu

Formularza

na

stronie

www.recypuszek.playprint.pl. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do
nagrody. Po zatwierdzeniu Formularza Uczestnik otrzymuje na adres podany w Zgłoszeniu
wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Formularza.
38. Organizator ma prawo zażądać przesłania kopii/oryginału Wydruku (lub Wydruków), na
podstawie którego (lub których) Uczestnik dokonał Zgłoszenia. Organizator może postawić
takie żądanie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Zgłoszeniu
najpóźniej do dnia 08.08.2016 roku. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać
Wydruk (lub Wydruki) w jeden z poniżej podanych sposobów:
a. przesyłką kurierską na adres: Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100
Toruń w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania
przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania, z
zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania

zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż
w ciągu 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku wysyłki kurierskiej
weryfikowany Uczestnik jest zobowiązany na dodatkowe żądanie Organizatora
przesłać oryginał Wydruku,
b. pocztą e-mailową na adres recypuszek@playprint.pl (skan lub zdjęcie Wydruku) w
ciągu 5 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez
Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pod podany adres email.
Organizator w treści wiadomości e-mail decyduje o tym, czy Wydruk ma być przesłany w
oryginale czy nie.
39. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunków określonych w pkt 36-38
Regulaminu, wówczas traci on prawo do nagrody.
40. Laureat nagrody dodatkowej w Loterii utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli:
a. nie dopełni któregokolwiek z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
b. nie odsłoni wszystkich 6 pól e-zdrapki (zgodnie z pkt 25 Regulaminu); lub
c. nie prześle Formularza z danymi, które są konieczne do przesłania nagrody; lub
d. nie prześle Wydruku lub Wydruków (w przypadku dodatkowego żądania
Organizatora); lub
e. przesłany (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora) Wydruk (lub Wydruki)
będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD
41. Wyniki Loterii w postaci liczby wydanych nagród dostępne będą w siedzibie Organizatora
oraz na stronie internetowej: www.recypuszek.playprint.pl od dnia 23.08.2016 roku do dnia
05.09.2016 roku.
42. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego.
43. Nagrody główne zostaną wysłane przelewem lub przekazem pocztowym (na numer konta lub
adres podany przez Laureatów nagród głównych podczas rozmowy telefonicznej, o której jest
mowa w pkt 29-34 Regulaminu) na koszt Organizatora najpóźniej do dnia 31.08.2016 r.
44. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane pocztą lub kurierem na koszt Organizatora najpóźniej do
dnia 05.09.2016 r. na adresy przesłane w Formularzach przez Laureatów nagród
dodatkowych.
45. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W
takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
46.

Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii.
Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.
Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora
Loterii Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.
Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad
Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem
Loterii. Członkowie Komisji nie są zobowiązani do posiadania świadectw zawodowych.

47.

Osoby wykonujące czynności opisane w Regulaminie, a w szczególności osoby wydające
nagrody, przeprowadzające weryfikacje prawa do nagrody nie są zobowiązane do posiadania
świadectw zawodowych.

48.

Z przebiegu Loterii Komisja sporządzi protokół zawierający w szczególności opis sposobu
wyłonienia laureatów oraz wyniki Loterii.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

49.

Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 15.09.2016
roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w
przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego
dostarczenia przesyłki.

50.

Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres
Organizatora, tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul. Stroma 5/1, 87-100 Toruń z dopiskiem na
kopercie „REKLAMACJA”.

51.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie
trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku
nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres
Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również
dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

52.

Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania,
jednak nie później niż do dnia 15.10.2016 roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego
zawiadamiającego Uczestnika o wyniku reklamacji).
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

53.

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy
roszczenie stało się wymagalne.

54.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
55.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą
rozstrzygane przez sąd powszechny.

56.

Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora, tj. Playprint Polska Sp. z o.o., ul.
Stroma 5/1, 87-100 Toruń (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16:00) i na stronach:

www.recypuszek.playprint.pl oraz www.playprint.pl przez cały okres trwania Loterii.
Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej
prośby na adres siedziby Organizatora (z dopiskiem „REGULAMIN”).
57.

Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

58. Nagrody nierozdysponowane pozostają własnością Organizatora.

