
 

 

Regulamin loterii fantowej 

 

1.  Nazwa loterii fantowej  

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Nowa szkoła”. 

 

2.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową 

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka 

im. św. Józefa Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwintowej 3 

 

3.  Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie  

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Mazowieckiego Urzędu Celno-

Skarbowego w Warszawie  

 

4.  Podstawa prawna 

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

 

5.  Zasięg loterii fantowej 

Loteria organizowana jest na terenie Warszawy. 

 

6.  Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej 

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na budowę szkoły. 

 

7.  Czas trwania loterii fantowej 

Loteria rozpocznie się w dniu 9.09.2017 i zakończy się w dniu 9.09.2017. 

 

8.  Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii 

1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.  

2. Organizator przewiduje sprzedaż 2000 sztuk losów. Cena jednego losu loteryjnego wynosi 

10 złotych brutto. Losy wydrukowane są w formie papierowej.  

 

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych  

Sprzedaż losów odbywać się będzie w dniach od 9.09.2017 do 9.09.2017r. w godzinach od 

11:30 do 17 w Warszawie, podczas pikniku organizowanego przy ul. Gwintowej 3   

 

10. Uczestnicy loterii fantowej 

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba 

pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.  



10.2. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z 

zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się 

uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

 

11.  Aby wziąć udział w loterii fantowej należy w dniu 9.09.2017 

11.1. nabyć los. W loterii są dwa rodzaje losów: 

11.1.1 losy wygrywające nagrody natychmiastowe – losy zawierają oznaczenie nagrody 

natychmiastowej; 

11.1.2. Losy upoważniające do udziału w losowaniu nagrody głównej i nagród specjalnych 

– losy zawierają indywidualny numer losu; 

11.2 Sprawdzić rodzaj losu, a następnie: 

11.2.1 odebrać nagrodę natychmiastowa za zwrotem losu wygrywającego z oznaczeniem 

nagrody natychmiastowej, lub 

11.2.2 zachować los upoważniający do udziału w losowaniu nagród specjalnych i nagrody 

głównej i osobiście wziąć udział w ich losowaniu  

11.3 Czynności: sprzedaż losów, wydawanie wygranych natychmiastowych oraz losowanie 

nagród dodatkowych i nagrody głównej prowadzone są 9.09.2017 podczas pikniku rodzinnego 

w Warszawie przy ul. Gwintowej 3 

11.4 Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów. 

 

12.  Nagrodami w loterii fantowej są: 

12.1. Nagrody  natychmiastowe  - łącznie 284sztuk o łącznej wartości 8381,50zł. 

- upominki o wartości 10zł – 41 sztuk, 

- upominki o wartości 10-19zł -  83 sztuki, 

- upominki o wartości 20-49zł -  125 sztuk, 

- upominki o wartości 50-99zł -  22 sztuki, 

- upominki o wartości 100-250zł – 11 sztuk, 

12.2 Nagrodami dodatkowymi są: 

- rowery w ilości 4 sztuki, po 500 złotych, Tablet Samsung Galaxy Tab A6 o wartości -460zł 

oraz 3 zaproszenia na widownię programu „Twoja twarz brzmi znajomo” 

12.3 Nagrodą główną  jest weekend dla dwóch osób w Hotelu Słoneczny Zdrój z Pakietem 

Weekend w SPA  o wartości 1099 złotych brutto. 

12.4 Łączna wartość puli nagród wynosi 11940,5 złotych brutto. 

12.5 Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży 

losów 41,90 %. 

12.6 Fundatorem nagród jest Organizator. 

12.7 Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi. 

   

13.  Miejsce i termin losowania nagród 

13.1. Losowanie nagród dodatkowych i nagrody głównej odbędzie się w dniu 9.09.2017r. na 

scenie umieszczonej przy ul. Gwintowej 3 pomiędzy godziną 16:00-17:00. Losowanie zostanie 

przeprowadzone w następujący sposób: 



- Spośród wszystkich numerów losów upoważnionych do losowania nagród dodatkowych oraz 

nagrody głównej zostaną wylosowane numery zwycięskich losów i ogłoszone przez osobę 

prowadzącą losowanie; 

- Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, 

niezwłocznie po każdym losowaniu. Posiadacz losu z ogłoszonym numerem zobowiązany jest 

w ciągu co najmniej dwóch minut od momentu ogłoszenia wylosowanego numeru zgłosić się 

do osoby prowadzącej losowanie i okazać los, którego numer jest zgodny z wylosowanym i 

ogłoszonym numerem; 

- losowanie będzie prowadzone do momentu wyłonienia zwycięzcy nagrody głównej. 

 

13.2 Los niekompletny, nieprawidłowy lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności 

będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, zostanie uznany przez 

Komisja Loterii „.Nowa szkoła.” Za nieważny i losowanie zostanie powtórzone aż do 

wyłonienia zwycięzcy. 

13.3 Nagrody zostaną wydane  za zwrotem losu w dniu 9.09.2017 bezpośrednio po wyłonieniu 

zwycięzcy w miejscu losowania nagrody. 

13.4 Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w 

skład Komisji Loterii „Nowa szkoła” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć 

będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych w zakresie loterii fantowych. 

13.5 W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych w kolejności od 

nagrody o najmniejszej wartości do największej, a na końcu odbędzie się losowanie nagrody 

głównej. 

13.6 W przypadku niezgłoszenia się zwycięzcy w czasie określonym w punkcie 13.1  losowanie 

zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy. 

 

14.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej 

14.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję 

Loterii „Nowa szkoła”. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość 

przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii 

fantowych. Członkowie komisji będą sprawowali nadzór nad przebiegiem Loterii. 

15.  Zasady postępowania reklamacyjnego  

15.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, 

nie później niż do 3 dni od daty upływu terminu wydania nagród. 

15.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres 

organizatora.  

15.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie 

Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie. 

15.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Nowa szkoła”. Termin rozpatrzenia  reklamacji 

wynosi 14 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji 

będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia. 



15.5. Decyzja Komisji Loterii „Nowa szkoła” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna 

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

15.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

16.  Przedawnienie roszczeń 

16.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w 

którym roszczenie stało się wymagalne. 

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

do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

17.  Postanowienia końcowe 

17.1. Regulamin loterii „Nowa szkoła” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscu 

sprzedaży losów oraz na stronie fundacji www.fundacja.pijarzy.pl 

17.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w 

Warszawie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

dokonania zmiany. 


