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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„Urodzinowa Loteria Leroy Merlin” 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Urodzinowa Loteria Leroy Merlin”. 
 
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski 
w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. 
 
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.) oraz 
zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 
 
4. Definicje 
 
4.1 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 zwana jest dalej „loterią”. 
 
4.2 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. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 15.03.2017 
r. a zakończy w dniu 23.04.2017 r. 
 
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnie wybranych towarów o łącznej 
wartości co najmniej 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100), dokonany w okresie 
trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym i udokumentowany 
oryginałem dowodu zakupu oraz zdrapką loteryjną. 
 Każdy jeden zakup promocyjny, o którym mowa powyżej uprawnia do pobrania jednej 
zdrapki loteryjnej. Uczestnik, który w ramach jednej transakcji udokumentowanej jednym 
dowodem zakupu promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do 
pobrania takiej ilości zdrapek loteryjnych, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu 
promocyjnego, nie więcej jednak niż 4 (słownie: cztery) zdrapki loteryjne w ramach jednej 
transakcji.  

W przypadku, gdy uczestnik w związku z zakupem promocyjnym skorzysta z prawa do 
udziału w loterii i otrzyma zdrapkę/zdrapki, wówczas nie będzie mógł dokonać zwrotu 
zakupionego produktu lub produktów w ramach zakupu promocyjnego na zasadach 
określonych w regulaminie określającym zasady zwrotu produktów kupionych w sklepach 
Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powyższe postanowienie nie wyłącza 
praw uczestnika unormowanych w szczególności w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o 
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 j.t. z późn. zm.) oraz o Kodeksu cywilnego 
(Dz.U.2016 poz. 380 j.t. z późn. zm.) wynikających z gwarancji lub rękojmi. 
 
4.4 Sklep promocyjny (zw. także „sklep”) –  dowolny sklep Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym 
znajdują się zdrapki loteryjne oraz w którym można dokonać zakupu promocyjnego.  
Z loterii wyłączone są zakupy dokonane w sklepie internetowym Leroy - Merlin Polska sp. z 
o.o. funkcjonującym pod adresem www.leroymerlin.pl oraz www.domzpomyslem.pl. 
 
4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana wyłącznie do potrzeb niniejszej loterii strona 
internetowa pod adresem www.LMloteria.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany 
formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii. 

http://www.leroymerlin.pl/
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4.6 Zdrapka loteryjna – zadrukowana kartka papieru, na której wyodrębnione jest pole gry 
pokryte warstwą ochronną farby. Ochronna farba uniemożliwia odczytanie ukrytej na polu gry 
zadrukowanej treści bez jej zdrapania. Zdrapki wydawane są klientom w trakcie trwania 
sprzedaży promocyjnej w sklepach promocyjnych, bezpośrednio po dokonaniu zakupu 
promocyjnego. Po zakończeniu transakcji i odejściu od kasy uczestnik nie jest uprawniony do 
otrzymania zdrapki w późniejszym terminie. 
Łączna ilość zdrapek przygotowana do potrzeb niniejszej loterii to 10.000.000 szt. (słownie: 
dziesięć milionów sztuk), w tym zdrapek zwycięskich (z informacją o nagrodzie) jest 100.000 
szt. (słownie: sto tysięcy sztuk), a zdrapek z jednorazowymi i unikalnymi kodami (tj. z prawem 
do gry o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną) jest 9.900.000 szt. (słownie: dziewięć 
milionów dziewięćset tysięcy sztuk). 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu zdrapek w poszczególnych 
sklepach promocyjnych. 
W razie utraty lub zniszczenia oryginału zdrapki loteryjnej stwierdzającej udział w loterii, 
uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 

4.7 Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury potwierdzający dokonanie zakupu 
promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszej loterii powinien być czytelny i prawdziwy 
tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny, którego nazwa i adres znajdują się 
na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej 
loterii nie jest w szczególności jego: 
- kserokopia, 
- kopia notarialnie poświadczona, 
- wtórnik, 
- odpis, 
- duplikat, 
- skan. 
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział 
w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 
 
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski. 
 
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 15.03.2017 r. a kończy w dniu 05.07.2017 
r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie 
reklamacyjne opisane w pkt. 19. 
 
7. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, 
posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu 
cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci 
komórkowej GSM. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno – 
Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi oraz Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z 
o.o. z siedzibą w Łodzi. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” 
rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i 
teściów. 
 
8. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z 
późn. zm.).  
 
9. Dostępność regulaminu – pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w biurze 
organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 
15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/urodzinowa-loteria-
leroy-merlin, a także na stronie internetowej loterii. 
 

http://www.smolar.pl/urodzinowa-loteria-leroy-merlin
http://www.smolar.pl/urodzinowa-loteria-leroy-merlin
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GRA O NAGRODY NATYCHMIASTOWE – I CZĘŚĆ LOTERII 
 
10.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7 powyżej, która chce wziąć udział w 
grze o nagrody natychmiastowe powinna: 

 dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,  

 dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,  

 pobrać zdrapkę w chwili odbioru dowodu zakupu po dokonaniu zakupu promocyjnego, 

 usunąć ścieralną warstwę z pola gry na zdrapce i sprawdzić wynik gry, 

 koniecznie zachować zdrapkę loteryjną wraz z oryginałem dowodu zakupu 
(pracownik kasy w chwili wydawania zdrapki/zdrapek wraz z dowodem zakupu może 
zaznaczyć na odwrocie dowodu zakupu promocyjnego fakt wydania zdrapki/zdrapek do 
tego dowodu zakupu i potwierdzi to pieczątką lub parafując taki dowód zakupu), 

 w sytuacji wygrania nagrody natychmiastowej przekazać zdrapkę pracownikowi sklepu w 
Punkcie Informacyjnym Sklepu, w którym został dokonany zakup promocyjny celem 
odebrania nagrody po uprzednim okazaniu pracownikowi sklepu oryginału dowodu zakupu 
promocyjnego oraz oryginału zwycięskiej zdrapki (przekazana zdrapka pozostaje u 
pracownika sklepu), w terminie najpóźniej 7 dni od daty zakupu promocyjnego tj. 
najpóźniej do dnia 30.04.2017 r. 
 

10.2 Zdrapka z informacją o nagrodzie natychmiastowej uprawnia do odbioru nagrody 
natychmiastowej według następującego schematu: 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Bilety na mecz. 
Gratulujemy!” oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.3, 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Wiertarka Bosch. 
Gratulujemy!” oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.4, 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Klucze TOP. 
Gratulujemy!” oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.5, 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Bon 100 PLN. 
Gratulujemy!” oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.6, 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Bon 50 PLN. 
Gratulujemy!” oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.7, 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Torba na zakupy KNIT. 
Gratulujemy!” oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.8, 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Bon 20 PLN. 
Gratulujemy!” oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.9, 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Miarka DEX. Gratulujemy!” 
oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.10, 
- jeżeli pod warstwą ścieralną znajduje się informacja „Nagroda – Nóż DEX. Gratulujemy!” 
oznacza to, że ta zdrapka uprawnia do nagrody o której mowa w pkt.15.11. 
  
10.3 Zdrapka z nagrodą natychmiastową uprawnia do odbioru nagrody natychmiastowej. 
Zdrapka ta nie uprawnia natomiast do gry o nagrody tygodniowe i nagrodę główną. 
 
10.4 W przypadku braku wygranej nagrody natychmiastowej pod zdrapką znajdzie informacja 
„Graj dalej” oraz podany będzie indywidualny i unikatowy kod uprawniający do gry o nagrody 
tygodniowe oraz nagrodę główną. 
 
GRA O NAGRODY TYGODNIOWE ORAZ NAGRODĘ GŁÓWNĄ – II CZĘŚĆ LOTERII 
 
11.1 Każdy uczestnik, który spełnia warunki określone w pkt. 7 powyżej oraz chce wziąć udział 
w grze o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną powinien: 

 dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,  

 dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny,  

 pobrać zdrapkę w chwili odbioru dowodu zakupu po dokonaniu zakupu promocyjnego, 
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 usunąć ścieralną warstwę z pola gry na zdrapce i sprawdzić wynik gry, 

 koniecznie zachować oryginał zdrapki loteryjnej wraz z oryginałem dowodu zakupu 
(pracownik kasy w chwili wydawania zdrapki/zdrapek wraz z dowodem zakupu może 
zaznaczyć na odwrocie dowodu zakupu promocyjnego fakt wydania zdrapki/zdrapek do 
tego dowodu zakupu i potwierdzi to pieczątką lub parafując taki dowód zakupu), 

 w sytuacji nie wygrania żadnej nagrody natychmiastowej w loterii, w celu wzięcia udziału w 
grze o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną zgłosić się do loterii, poprzez wysłanie 
zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii. 

 
11.2 Każdy uczestnik który chce wziąć udział w II części loterii powinien wejść na stronię 
internetową loterii tj. www.LMloteria.pl oraz dokonać zgłoszenia za pośrednictwem 
umieszczonego tam formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych: 
a) kod ze zdrapki loteryjnej (tj. kod który znajduje się pod ścieralnym polem gry na zdrapce), 
b) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu, 
znajdujący się najczęściej w prawej górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu 
promocyjnego – wizualizacja stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), 
c) numer telefonu komórkowego uczestnika, 
d) adres e-mail uczestnika (opcjonalnie - jeżeli uczestnik posiada), 
e) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii (obligatoryjne):  
 

 „W przypadku wygrania nagrody tygodniowej lub głównej wyrażam zgodę na publikację 
moich danych osobowych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy 
miejscowości miejsca zamieszkania.” 

 „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 
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 
93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Urodzinowa 
Loteria Leroy Merlin”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że 
przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia.”. 
 

g) zaznaczenie w formularzu opcjonalnego oświadczenia uczestnika loterii (fakultatywnie): 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.) przez 
Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 dla celów 
marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje 
mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia.” 

 „Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin Polska Sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji elektronicznej 
zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 
2016 poz. 1030 j.t. z późn. zm.). Zgoda ta może zostać wycofana w każdym czasie oraz 
zmienione w każdym czasie mogą zostać podane przeze mnie dane.” 

 „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i 
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez 
Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72. Zgoda ta 
może zostać wycofana w każdym czasie oraz zmienione w każdym czasie mogą zostać 
podane przeze mnie dane.” 

 
11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. 
Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie 
zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na 
stronie internetowej loterii. 
 
11.4 Dokonując zgłoszenia do II części loterii poprzez stronę internetową loterii, uczestnik 
loterii powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną 
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przeglądarkę internetową np.: Internet Explorer, Chrome lub Firefox obsługującą wtyczkę 
flash. 
 
11.5 Jeden uczestnik tj. jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin 
„gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub zameldowania 
uczestników loterii) może w ramach loterii otrzymać dowolną ilość nagród natychmiastowych 
ale tylko i wyłącznie jedną nagrodę tygodniową lub nagrodę główną. Uczestnik w II części 
loterii czyli w grze o nagrody tygodniowe lub główną może otrzymać maksymalnie jedną 
nagrodę tj.: jedną nagrodę tygodniową lub jedną nagrodę główną.  
W sytuacji, kiedy po weryfikacji danych osobowych uczestników okaże się, że jedna osoba / 
jedno gospodarstwo domowe zakwalifikowało się do więcej niż jednej nagrody dany uczestnik 
zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą (pierwszą w kolejności) a kolejna nagroda, która by 
mu przypadła zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów. 
 
11.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać 
prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych 
zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu promocyjnego, odrębnym 
oryginałem zdrapki loteryjnej (unikatowy kod) i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Zgodnie z 
postanowieniami niniejszego regulaminu w ramach jednego zakupu promocyjnego (jednej 
transakcji) uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 (słownie: cztery) zdrapki loteryjne i tym 
samym w ramach jednego dowód zakupu promocyjnego jeden uczestnik może wysłać 
maksymalnie cztery zgłoszenia do loterii. 
 
11.7 Dokonanie więcej niż jednego zgłoszenia na podstawie tej samej zdrapki loteryjnej 
(unikatowy kod) nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo 
zgłoszenie (duplikat). Jeden unikatowy kod ze zdrapki uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie 
jednego zgłoszenia do loterii. Prawidłowym zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia 
kod ze zdrapki. Duplikaty zgłoszeń będą usuwane z bazy do losowania.  
 
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone 
w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych 
oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź doręczenia określonych 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia i weryfikacji prawidłowego uczestnictwa w loterii. 
Niespełnienie warunków 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 nagród wymienionych w pkt. 15.1 i pkt. 15.2 poniżej. W takim 
przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do 
nagrody, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej laureatów. 
 
11.9 Każde zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody tygodniowej w etapie tygodniowym, 
w którym zgłoszenie wpłynęło oraz w losowaniu nagrody głównej. 
 
11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody a raz wylosowane 
zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu. 
 
11.11 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 15.03.2017 
r. do godziny 23:59:59 dnia 23.04.2017 r. wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego. 
 
11.12 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z 
dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż 
data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu.  
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11.13 Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego 
regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. 
 
11.14 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście 
zabezpieczeń i zasad loterii, m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego 
wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii. 
 
LOSOWANIE 
 
12.1 Loteria została podzielona na dwie części: 
  
- każdy uczestnik loterii bierze udział w losowaniu nagród natychmiastowych poprzez 
czynność losowego pobrania zdrapki w sklepie promocyjnym i usunięciu ze zdrapki ścieralnej 
warstwy farby ochronnej na polu gry informującej o wygranej nagrodzie natychmiastowej lub o 
jej braku (zdrapki z unikatowymi kodami) – część I loterii (gra o nagrody natychmiastowe); 
 
- uczestnicy loterii, którzy wylosowali zdrapkę z kodem (zdrapka nie wygrywająca nagrody 
natychmiastowej) zgłaszając się do udziału w loterii za pośrednictwem strony internetowej 
loterii w sposób wskazany w regulaminie biorą udział w losowaniu nagród tygodniowych oraz 
nagrody głównej – część II loterii (gra o nagrody tygodniowe oraz nagrodę główną). 
 
12.2 Druga część loterii została podzielona na: 5 (słownie: pięć) etapów tygodniowych oraz 1 
(słownie: jeden) etap główny, tzw. wielki finał. 
 
12.3 Losowanie nagród tygodniowych oraz nagrody głównej w loterii będzie przeprowadzone 
przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje 
wewnętrzna komisja nadzoru loterii. 
 
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie 
przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie 
nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych 
zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. 
Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem członków 
wewnętrznej komisji nadzoru. 
 
12.3.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej 
aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier 
losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. 
(Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji 
przepisów ww. Ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej 
jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora jako podmiot posiadający 
zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego 
naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. Ustawy. 
 
12.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na 
chybił - trafił).  
 
12.4 W trakcie każdego losowania, dla każdej nagrody tygodniowej oraz nagrody głównej 
wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności 
opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.5 oraz pkt. 17.5 regulaminu. Każda 
nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego. 
 
LOSOWANIE NAGRÓD TYGODNIOWYCH 
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13.1 Losowania nagród tygodniowych przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem 
wskazanym w pkt. 13.4 w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach 
od 10:00 do 14:00. 
 
13.2 W trakcie trwania loterii odbędzie się 5 (słownie: pięć) losowań nagród tygodniowych. 
 
13.3 W trakcie każdego losowania zostanie wyłoniony 1 (słownie: jeden) laureat nagrody 
tygodniowej oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody tygodniowej. 
Każde losowanie laureatów nagrody tygodniowej przebiegać będzie w następujący sposób:  
- pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody tygodniowej (laureat nr 1), 
- druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody tygodniowej (laureat nr 
2). 
 
13.4 Losowania laureatów nagród tygodniowych odbywać się będą w następujące dni: 
- losowanie nr 1) w dniu 27.03.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania pierwszego 
etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 15.03.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 
26.03.2017 r., 
- losowanie nr 2) w dniu 03.04.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego 
etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 27.03.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 
02.04.2017 r., 
- losowanie nr 3) w dniu 10.04.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania trzeciego 
etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 03.04.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 
09.04.2017 r., 
- losowanie nr 4) w dniu 18.04.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania czwartego 
etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 10.04.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 
16.04.2017 r., 
- losowanie nr 5) w dniu 24.04.2017 r. ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania piątego 
etapu tygodniowego loterii, tj. od godz. 00:00:00 dnia 17.04.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 
23.04.2017 r. 
 
LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ – WIELKI FINAŁ 
 
14.1 Wielki finał, czyli losowanie laureata nagrody głównej oraz laureata rezerwowego 
nagrody głównej odbędzie się w dniu 26.04.2017 r. w sklepie Leroy - Merlin Polska sp. z o.o. 
przy ul. Malborskiej 35 w Warszawie (03-286). 
 
14.2 Losowanie finałowe odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od 
godz. 00:00:00 dnia 15.03.2017 r. do godz. 23:59:59 dnia 23.04.2017 r. 
 
14.3 Pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej (laureat nr 1), 
natomiast druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej (laureat 
nr 2). 
 
NAGRODY 
 
15.1 Nagrodą główną w loterii jest 270.000,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zakup mieszkania przekazane w formie przelewu 
na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego. 
Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Łączna całkowita jednostkowa 
wartość nagrody głównej wynosi 300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), 
przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści 
tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego 
od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator działając jako płatnik obliczy, 
pobierze i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego. 
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15.2 Nagrodą tygodniową w loterii jest samochód osobowy marki Opel Meriva o wartości 
62.500,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100). Szczegółowy 
opis nagrody tygodniowej znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do 
nagrody tygodniowej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 6.944,00 
zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 00/100). Łączna całkowita 
wartość nagrody tygodniowej wynosi 69.444,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć 
tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 00/100), przy czym część nagrody, jaką jest część 
pieniężna nagrody w wysokości 6.944,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści 
cztery złote 00/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od 
wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator działając jako płatnik obliczy, 
pobierze i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.  
Łączna ilość wszystkich nagród tygodniowych w loterii wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród tygodniowych w loterii wynosi 347.220,00 zł brutto 
(słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100). 
 
15.3 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii są dwa pojedyncze bilety na mecz 
Polska – Rumunia odbywający się w dniu 10.06.2017 r o godz. 20:45 na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, w ramach eliminacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 r. o 
łącznej wartości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 100 (słownie: 
sto) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii wynosi 20.000,00 
zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
 
15.4 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii jest wiertarka udarowa marki Bosch 
500 W 1 BIEG PSB450RE o wartości 147,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem 
złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 2.000 
(słownie: dwa tysiące) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii wynosi 
294.000,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). 
 
15.5 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii są klucze nasadowe marki TOP NEO 
46CZ 1/4" CRV o wartości 119,00 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 2.000 
(słownie: dwa tysiące) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii wynosi 
238.000,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100). 
 
15.6 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Leroy Merlin 
o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 300 (słownie: 
trzysta) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IV-go stopnia w loterii wynosi 30.000,00 
zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 
 
15.7 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Leroy Merlin 
o wartości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 1.800 
(słownie: jeden tysiąc osiemset) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii wynosi 90.000,00 
zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
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15.8 Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii jest torba na zakupy marki KNIT 
KREM o wartości 39,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 3.000 
(słownie: trzy tysiące) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii wynosi 
117.000,00 zł brutto (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych 00/100). 
 
15.9 Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Leroy Merlin 
o wartości 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 10.800 
(słownie: dziesięć tysięcy osiemset) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VII-go stopnia w loterii wynosi 
216.000,00 zł brutto (słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych 00/100). 
 
15.10 Nagrodą natychmiastową VIII-go stopnia w loterii jest miara zwijana 3 m 16 mm 
marki DEX o wartości 10,50 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 50/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 40.000 
(słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych VIII-go stopnia w loterii wynosi 
420.000,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
 
15.11 Nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii jest nóż bi-metal 18 mm marki Dex 
o wartości 9,00 zł brutto (słownie: dziewięć złotych 00/100).  
Łączna ilość wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 40.000 
(słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk. 
Łączna wartość wszystkich nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii wynosi 
360.000,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
 
15.12 Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 100.006 (słownie: sto tysięcy sześć) 
sztuk. 
 
15.13 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 2.432.220,00 zł brutto (słownie: dwa 
miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100). 
 
15.14 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje 
im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania 
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody 
rzeczowe. 
 
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 
 
16.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie 
wewnętrzna komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej „komisją”. 
W skład komisji wejdą minimum dwie osoby, w tym minimum jedna osoba legitymująca się 
świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. 
 
16.2 Organizator wyda regulamin działania komisji. 
 
16.3 Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród w loterii. 
 
16.4 Do zadań komisji będzie należało w szczególności: 

 nadzór nad produkcją zdrapek, 

 zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, 
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 zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej 
rzetelności przeprowadzonych czynności, 

 podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, 

 udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania 
uprawnień do odbioru wygranej przez laureata, 

 nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 
 
16.5 Przedstawiciel komisji będzie obecny podczas procesu drukowania zdrapek, komisja 
będzie nadzorowała aby została wydrukowana odpowiednia ilość zdrapek z informacją o 
nagrodach natychmiastowych lub o jednorazowym i unikalnym kodzie oraz aby te informacje 
pokryte zostały specjalną farbą, która kryła będzie zadrukowany obszar. Informacja o 
nagrodach natychmiastowych lub o jednorazowym i unikalnym kodzie będzie naniesiona w 
sposób, który uniemożliwi ich sprawdzenie przed zdrapaniem nadrukowanej ścieralnej farby. 
Komisja zadba również o to aby proces pakowania zdrapek przebiegał losowo tj. zdrapki 
zostaną wymieszane oraz spakowane losowo a następnie zostaną rozdystrybuowane do 
sklepów promocyjnych. 
 
OGŁASZANIE WYNIKÓW 
 
17.1 Wszyscy laureaci nagród tygodniowych oraz nagrody głównej zostaną powiadomieni o 
wygranej, w tym o rodzaju nagrody, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego 
losowania za pośrednictwem wysłania wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie na 
numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2.  
Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo telefonicznie poinformuje o sposobie i 
terminie przekazania przez laureata oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz kompletu 
niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 17.4, które umożliwią 
przekazanie nagrody. 
 
17.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany 
numeru telefonu w czasie trwania loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie 
komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony lub 
w przypadku niepodjęcia rozmowy telefonicznej pomimo co najmniej sześciu prób kontaktu 
podejmowanych przez organizatora, w co najmniej dwóch różnych dniach, o różnych porach 
dnia. Organizator będzie próbował się skontaktować z laureatem w co najmniej 
jednogodzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo, co najmniej sześć sygnałów 
połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, że 
sygnał jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje się za 
wykonaną i dolicza się do sześciu prób połączeń, o których mowa w zdaniu pierwszym. W 
przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za 
niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.   
 
17.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 17.1, wyniki 
niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod 
adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer kodu spod zdrapki oraz numer telefonu 
podane w zgłoszeniu do loterii. 
 
17.4 Warunkiem wydania nagrody tygodniowej lub głównej jest przesłanie przez laureata 
pocztą, po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 17.1 w nieprzekraczalnym 
terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS, na adres biura 
organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) 
następujących danych i oświadczeń laureata, tj.: 

 oryginału zdrapki loteryjnej, 

 oryginału dowodu zakupu promocyjnego, 

http://www.wyniki.smolar.pl/
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 imienia i nazwiska, 

 serii i numeru dokumentu tożsamości, 

 nr PESEL, 

 pełnego adresu zameldowania (jeżeli uczestnik posiada), 

 pełnego adresu zamieszkania, 
oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń o następującej treści:  

 „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 
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 
93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Urodzinowa 
Loteria Leroy Merlin”. 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.”. 

 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 
Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi. Oświadczam również, że nie jestem członkiem ich rodzin (przez 
„członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, 
macochę i teściów).”. 

 
W przypadku laureata nagrody głównej oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń, 
zostanie on dodatkowo poproszony o podanie numeru rachunku bankowego, prowadzonego 
przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który laureat życzy sobie 
mieć przekazaną nagrodę główną, 
 
W przypadku laureatów nagród tygodniowych oprócz powyżej wymaganych danych i 
oświadczeń, zostaną oni dodatkowo poproszeni o podpisanie oświadczenia o następującej 
treści: 

 „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego marki Opel Meriva, 
zgodnie z regulaminem loterii „Urodzinowa Loteria Leroy Merlin” oraz że pokryję wszelkie 
koszty związane z wydaniem nagrody tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego 
ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu 
oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody.”. 

 
Wzór formularza z wymaganymi danymi laureatów nagród tygodniowych oraz nagrody 
głównej, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/urodzinowa-loteria-
leroy-merlin, skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również 
oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z 
zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane. 
 
17.5 Laureaci nagród w loterii, mogą zostać poproszeni przez organizatora o wyrażenie zgody 
na nagranie rozmowy telefonicznej z laureatem i jej upublicznienie oraz na bezpłatne 
wykorzystanie wizerunku laureata utrwalonego podczas wydawania mu nagrody w celach 
promocyjnych i marketingowych przez organizatora lub Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonej rozmowy lub 
wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania 
oświadczeniach polach eksploatacji, w tym poprzez: 
- utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet, 
- utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, 
zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, 
- wprowadzenie do pamięci komputera, 
- publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, 
- nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 
satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, 
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- utrwalanie na nośnikach materialnych, 
- zwielokrotnienie dowolną techniką, 
- wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, 
- nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, 
- korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, 
- nadanie w radio lub telewizji. 
 
17.6 W przypadku nie doręczenia organizatorowi w/w wymaganych danych i oświadczeń 
przez laureata nagrody tygodniowej lub głównej, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na 
laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy 
rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata 
nagrody. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej, 
nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
17.7 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród tygodniowych lub 
nagrody głównej, laureaci mogą zgłaszać do organizatora w terminach wynikających z 
postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 10.05.2017 r. O zachowaniu terminu do 
wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania 
przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.05.2017 r. 
 
17.8 Przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów rezerwowych nagród 
tygodniowych lub nagrody głównej, laureaci rezerwowi mogą zgłaszać do organizatora 
w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 31.05.2017 r. 
O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, 
decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 07.06.2017 r. 
 
WYDANIE NAGRÓD 
 
18.1 Warunkiem odebrania nagrody tygodniowej oraz nagrody głównej jest: 

 przedłożenie oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz oryginału zdrapki loteryjnej 
opatrzonej kodem zgodnym ze wskazanym w zgłoszeniu (poprzez doręczenie ich pocztą 
na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 17.1, pkt. 17.4, pkt. 17.7 lub pkt. 17.8), 

 wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym 
zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, 

 wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody, 

 dodatkowo w przypadku nagród tygodniowych warunkiem ich wydania jest zarejestrowanie 
pojazdów przez laureatów oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 

 
18.2 Nagroda główna w postaci przelewu bankowego na wskazany przez laureata numer 
rachunku bankowego zostanie przekazana na numeru rachunku bankowego (prowadzonego 
przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wskazany przez laureata w 
formularzu zgodnie z pkt. 17.4, najpóźniej do dnia 21.06.2017 r. 
 
18.3 Nagrody tygodniowe zostaną wydane w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym z 
laureatami, nie później jednak niż do dnia 21.06.2017 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu 
przez laureatów pojazdów oraz opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych 
opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdów. 
 
18.4 Nagrody tygodniowe oraz nagroda główna nieodebrane z winy laureatów do dnia 
21.06.2017 r. pozostaną w dyspozycji organizatora. 
 
18.5 Nagrody natychmiastowe zostaną wydane laureatom bezpośrednio po uzyskaniu wyniku 
gry w sklepie promocyjnym, w którym dokonano zakupu promocyjnego, najpóźniej do dnia 
30.04.2017 r.  
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18.6 W przypadku laureatów nagrody natychmiastowej I-go stopnia (dwa pojedyncze bilety na 
mecz Polska – Rumunia) laureat takiej nagrody będzie zobowiązany przed wydaniem nagrody 
podać, dane każdej z dwóch osób wyznaczonych przez laureata do wykorzystania nagrody, 
tj.: 
- imię i nazwisko,  
- dokładny adres zameldowania (jeżeli uczestnik posiada), 
- data urodzenia, 
- numer PESEL, 
- numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli 
korzystający z biletu nie posiada dowodu osobistego, 
- nr tel kontaktowego do laureata. 
Laureat nagrody natychmiastowej I-go stopnia w loterii może zostać zobowiązany do podania 
dalszych danych osobowych osób wyznaczonych przez laureata do skorzystania z biletów, 
jeżeli wynikać to będzie z wymagań Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) 
związanych z wystawieniem biletów stanowiących nagrodę I-go stopnia. 
Laureat może zostać zobowiązany do podania dodatkowych danych (w tym danych  
osobowych) nie wskazanych powyżej, jeżeli wynikać to będzie z wymagań Unii Europejskich 
Związków Piłkarskich (UEFA) lub Międzynarodowej Federacja Piłki Nożnej (FIFA) związanych 
z wystawieniem biletów. 
Dane osób wyznaczonych przez laureata nagrody natychmiastowej I-go stopnia w loterii 
zostaną przekazane UEFA lub FIFA, w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 
Organizator meczów piłki nożnej UEFA lub FIFA, zastrzega prawo do odmowy wstępu na 
mecz laureatowi nagrody lub osobie przez niego wyznaczonej, w sytuacjach przewidzianych w 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o 
bezpieczeństwie imprez masowych, zakazów stadionowych czy zasad funkcjonowania i 
regulaminu stadionu, na którym będzie rozgrywany mecz. 
 
18.7 Nagrody natychmiastowe nieodebrane z winy laureatów do dnia 30.04.2017 r. pozostaną 
w dyspozycji organizatora. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

19.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały 

czas trwania loterii na piśmie, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – 

Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 

decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 28.06.2017 r. 

19.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118 
poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i 
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.  

19.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje 

zgłoszone w formie pisemnej.  

19.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą 

się najpóźniej w dniu 05.07.2017 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).  

19.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do 

niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
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20.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.  
 
20.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
 
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE 
 
21.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

22.1 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.).  

22.2 Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2016 poz. 471 
j.t. z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości 
wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 

22.3 Administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa 
Robert Wojkowski w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. 

 
 
ORGANIZATOR 
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Załącznik 1 do regulaminu „Urodzinowa Loteria Leroy Merlin” 
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Załącznik 2 do regulaminu „Urodzinowa Loteria Leroy Merlin” 
 

Szczegółowy opis nagrody tygodniowej 
 
Samochód osobowy: Opel Meriva Enjoy  
Silnik: B 1.4 XER, 74 kW / 100 KM, 5-biegowa manualna 
Lakier: H05 - Srebrny - Shiny 
Tapicerka: TALE-Tapicerka Skyline/Atlantis, czarna 
Rok produkcji: 2016 
 
Opis wyposażenia standardowego: 
System FlexRail 
Aktywne zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości 
Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe dla obu rzędów foteli 
Schowek pod fotelem pasażera z przodu (niedostępny z AG6/A53/J31) 
Schowek pod fotelem kierowcy (niedostępny z AE4) 
Klimatyzacja manualna z układem recyrkulacji 
Lampki do czytania z przodu i z tyłu 
Czarne tarcze zegarów z chromowanymi obwódkami 
Kieszenie oraz składane stoliki w oparciach foteli przednich (niedostępne z AE4) 
Lusterka zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia, sterowane i ogrzewane elektrycznie, asferyczne po stronie 
kiero 
Kieszeń z tyłu oparć przednich foteli 
Program stabilizacji toru jazdy ESP 
Hamulce tarczowe przód i tył z systemem ABS 
Tempomat 
Wspomaganie ruszania pod górę 
Gniazdko 12V w konsoli środkowej dla drugiego rzędu foteli (niedostępne z D63) 
Kierownica trójramienna, skórzana 
Koła stalowe 16"" z kołpakami 
Opony 205 / 55 R 16 - 91 H BW 
Światła do jazdy dziennej 
Komputer pokładowy 
Sterowanie radiem w kierownicy 
Wyświetlacz między zegarami segmentowy 
Dodatkowe oświetlenie konsoli centralnej (niedostępne z D63) 
Wyświetlacz  trójfunkcyjny 
Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera 
Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie 
Czujnik ciśnienia w oponach z ręczną kalibracją 
4 głośniki (przy zamówieniu UD5/UD7 zamienia się na UW6 - 6 głośników) 
Radio CD300 mp3, gniazdo wej. audio 
Zestaw naprawczy do kół, brak koła zapasowego 
Opis wyposażenia dodatkowego fabrycznego: 
Podłokietnik mocowany do szyn FlexRail 
Koło zapasowe dojazdowe stalowe 16"" 

 


