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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ  POD NAZWĄ 

„LOKATA JUBILEUSZOWA 70”  

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 847) 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Loteria promocyjna pod nazwą „LOKATA JUBILEUSZOWA 70” zwana dalej „Loterią” jest loterią 

promocyjną w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019r. poz.847) prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy na podstawie zezwolenia 
właściwego organu. 

2. Organizatorem Loterii jest:  

Bank Spółdzielczy w Leśnicy 47-100 Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2  wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przez Sąd  Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 756-000-51-72,  REGON 000504806 zwany dalej Organizatorem. 

3. Loteria organizowana będzie na terenie działania placówek Banku Spółdzielczego w Leśnicy znajdujących 
się w województwie opolskim i śląskim, w których możliwe jest założenie terminowej lokaty 

oszczędnościowej „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”.  

4. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu.                      
5. Loteria rozpoczyna się w dniu 02.09.2019 roku i trwa do dnia 12.03.2021 roku.  

6. Sprzedaż promocyjna rozpoczyna się w dniu 02.09.2019 roku i trwa do dnia 29.11.2019 roku. 

7. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które spełniają postanowienia i warunki niniejszego 
Regulaminu. 

8. Wartość puli nagród wynosi brutto 70.000,00 złotych brutto ( siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
 

III. UCZESTNICY LOTERII 

 

1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2, która jest posiadaczem lokaty „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”, 

posiadająca adres zamieszkania na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Z udziału w Loterii wyłączeni są  pracownicy Organizatora, członkowie Zarządu Banku, Rady Nadzorczej 

Banku oraz ich małżonkowie i dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby 

nie wymienione wyżej, lecz bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Loterii, a w szczególności 
członkowie Wewnętrznej Komisji Nadzoru. 

3. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy  

w Leśnicy wyłącznie w ramach i na potrzeby Loterii – zgodnie z art. 13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zwane „RODO”) w tym 
przesyłania informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 

2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.).  

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Leśnicy 47-100 Strzelce Opolskie ul. 
Gogolińska 2.  

Uczestnikowi Loterii, który podał swoje dane przysługuje zgodnie z RODO prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania swoich danych); 

3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) przenoszenia danych; 
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu Loterii a w przypadku konieczności 

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zakończenia postępowania.  
5. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Loterii w całości oraz 

umieszczeniem danych osobowych Uczestnika Loterii na liście laureatów  i korzystanie przez Organizatora z 

wizerunku i głosu Uczestnika na potrzeby Loterii. Uczestnik Loterii zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go 

do udziału w Loterii.  

 

IV.  ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII 

 

1. W Loterii oraz w losowaniu nagród mogą uczestniczyć osoby, które spełniły łącznie następujące warunki:  
1) założyły lokatę o nazwie „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”  w okresie od 02.09.2019 roku do 

29.11.2019 roku (włącznie) w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy; 

2)  umowa lokaty zawarta została lub odnowiła się na kolejny okres wg następujących warunków 
umownych: okres lokaty – 12 miesięcy, stopa oprocentowania - zmienna, kwota początkowa lokaty 

– nie niższa niż 1.000,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 

3) utrzymały lokatę w całości do 30.11.2020 roku ( włącznie) 
     z zastrzeżeniem ust.1 i 2 rozdziału III niniejszego Regulaminu. 

2. Do dnia 11.12.2020 roku w Centrali Organizatora na podstawie zapisów księgowych w systemie 

informatyczno - księgowym, wygenerowana zostanie Lista Uczestników Loterii wg stanu  na 30.11.2020 
roku.   

3. Lista Uczestników Loterii zawierać będzie przyporządkowanie każdego numeru losu do konkretnego 

Uczestnika Loterii, tak aby po wylosowaniu losu możliwa była jednoznaczna identyfikacja Laureata. Lista ta 
zawierać będzie numer przyporządkowany każdemu z Uczestników Loterii zgodny z systemem 

informatyczno-księgowym Banku (modulo), imię i nazwisko, PESEL oraz  numer losu.   
4. W oparciu o sporządzoną Listę Uczestników Loterii, o której mowa w ust.3 przygotowane zostaną losy, na 

których zostanie zapisany jedynie numer losu, który jest przyporządkowany właścicielowi lokaty „LOKATA 

JUBILEUSZOWA 70”. Numery losów nadawane będą Uczestnikom Loterii wg kolejności przypisanych im 
numerów modulo (od najmniejszego do największego), co jednoznacznie określi kolejność nadawanych 

numerów losów.  

5.  Ilość losów biorących udział w losowaniu równa jest ilości udziałów na lokacie „LOKATA 
JUBILEUSZOWA 70”. Jeden udział przypada na każde pełne 1.000,00 złotych ( słownie: jeden tysiąc 

złotych  00/100) lokaty spełniającej warunki określone w ust. 1 rozdziału IV niniejszego Regulaminu. 

Przydział losów dokonywany jest na podstawie salda końcowego lokaty tj. na dzień 30.11.2020r.  
W przypadku założenia kilku lokat, ilość udziałów jest liczona osobno dla każdej lokaty. Lokaty jednego 

Uczestnika Loterii, zaewidencjonowane na odrębnych rachunkach bankowych nie podlegają łączeniu. 

6. Uczestnik może mieć dowolną liczbę udziałów w losowaniu. Każdy z uczestników losowania może wygrać 
tylko jedną nagrodę.  

 

V. NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Loterii są: 

1) nagroda główna - samochód osobowy SKODA FABIA Active o wartości brutto 47.000,00 zł.  
2) nagrody dodatkowe:  

 sześć rowerów każdy o wartości  brutto 1.000,00 zł.,   

 sześć smartfonów każdy o wartości brutto 800,00 zł.,                          
 pięćdziesiąt siedem innych nagród na łączną wartość brutto 12.200,00 zł.  
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2. Łączna wartość brutto nagród przeznaczonych na wygrane w Loterii wynosi 70.000,00 zł. ( słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
 

VI.  TERMINY I ZASADY LOSOWANIA 

 
1. Losowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Leśnicy 47-100 Strzelce 

Opolskie ul. Gogolińska 2 w dniu 29.12.2020 roku.  

2. O godzinie rozpoczęcia losowania Uczestnicy Loterii zostaną poinformowani przez ogłoszenie między 
innymi na tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Leśnicy najpóźniej na 2 

tygodnie przed terminem losowania. 

3.  Nagrody będą losowane w następującej kolejności:  
1) w pierwszej kolejności losowana będzie nagroda główna w postaci samochodu osobowego; 

2) w dalszej kolejności losowane będą nagrody dodatkowe określone w  ust.1 rozdziału V niniejszego 

Regulaminu, począwszy od nagrody o najwyższej jednostkowej wartości do nagrody o najniższej 
jednostkowej wartości. 

4. Jeden los może wygrać tylko jedną z nagród, co oznacza, że po wylosowaniu los na który padła wygrana nie 

wraca do urny z losami uczestniczącymi w dalszym losowaniu.  
W przypadku, gdy w dalszym losowaniu zostaną wylosowane losy Uczestnika Loterii, który wygrał już 

nagrodę główną lub dodatkową, taki los uznaje się za nieważny  a losowanie jest dalej kontynuowane. 

5. Wyniki losowania ogłasza obecnym w dniu losowania Przewodniczący Wewnętrznej Komisji Nadzoru. 
6. Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy wyniki losowania poda do publicznej wiadomości poprzez 

wywieszenie listy laureatów Loterii na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku oraz udostępni je na stronie 

internetowej Banku  www.bslesnica.pl w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia losowania. Lista 
zawierać będzie imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania laureata oraz rodzaj wygranej nagrody. 

 

VII. POWIADOMIENIE O WYNIKACH LOSOWANIA I ODBIÓR NAGRÓD 

1. Posiadacze lokat będący laureatami Loterii zostaną o wygranej zawiadomieni przez Bank Spółdzielczy w 

Leśnicy  przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od daty losowania, 
uwzględniając dane adresowe wskazane przy zawieraniu umowy lokaty. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z dostarczeniem lub opóźnieniem w dostarczeniu 

przesyłki przez Pocztę Polską.  

2. Nagrody przewidziane w ramach niniejszej Loterii, wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku ( ustawa o podatku  dochodowym od osób 

fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn.zm.), przy czym 
obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na osobach, które zostały laureatami Loterii promocyjnej na 

wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. 

3. Każdy z uczestników Loterii, u którego nastąpiła zmiana danych osobowych, a w szczególności adresu 
zamieszkania wskazanego w umowie lokaty „LOKATA  JUBILEUSZOWA 70” zobowiązany jest 

powiadomić o tym Organizatora, nie później niż  do 30.11.2020 roku. Termin uznaje się za zachowany w 

wypadku nadania przez uczestnika przesyłki poleconej ostatniego dnia terminu w urzędzie pocztowym. 
Jeżeli uczestnik nie powiadomi Organizatora  o zmianie adresu zamieszkania przyjmuje się, że 

zawiadomienia o wygranej przesłane na poprzedni adres zostały doręczone prawidłowo. W takim wypadku 

uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie wobec Organizatora Loterii. 
4. Każdy z laureatów może w terminie 3 dni od daty doręczenia informacji o wygranej złożyć w formie 

pisemnej oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody. Termin uznaje się za zachowany w przypadku 

nadania przez laureata Loterii przesyłki poleconej ostatniego dnia terminu w urzędzie pocztowym. 
5. Laureat  traci prawo do nagrody w przypadku, gdy: 

1) złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody; 

2) Organizator nie może się z nim skontaktować w celu przekazania nagrody w sposób wskazany w ust.1 
rozdziału VII niniejszego Regulaminu; 

3) nie odbierze nagrody przed upływem ostatecznego terminu wydania nagród, wskazanego w ust. 7 

rozdziału VII niniejszego Regulaminu. 
6. Nagrody, do których laureaci utracili prawo z powodów opisanych w ust. 5 rozdziału VII niniejszego 

Regulaminu pozostają własnością Organizatora. 

7. Nagrody będą wydawane w terminie od dnia 18.01.2021 roku do 12.02.2021 roku w siedzibie Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy 47-100 Strzelce Opolskie  ul. Gogolińska 2, po okazaniu dowodu osobistego oraz 

uiszczeniu podatku, o którym mowa w ust. 2 rozdziału VII niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Wewnętrzną Komisją Nadzoru odbiór nagrody w dowolnej placówce Banku.  
8. Nagroda zostanie wydana Posiadaczowi lokaty lub osobie upoważnionej posiadającej pełnomocnictwo z 

uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy. 

9. Wydanie nagrody nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który podpisują: osoba odbierająca 
i przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Leśnicy wydający nagrodę.  

 

VIII. PRAWIDŁOWOŚĆ URZĄDZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

1. Nadzór i kontrolę nad prawidłowością urządzenia Loterii i przeprowadzenia losowania sprawować będzie 

Wewnętrzna Komisja Nadzoru powołana przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Zarząd Banku 
Spółdzielczego w Leśnicy wyda regulamin działania Wewnętrznej Komisji Nadzoru, której wszyscy 

członkowie posiadają zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów ustawy o grach hazardowych 

i Regulaminu Loterii promocyjnej o nazwie „LOKATA JUBILEUSZOWA 70”.  
2. Wewnętrzna Komisja Nadzoru sporządzi z przebiegu losowania protokół, który będzie zawierał wyniki 

Loterii promocyjnej. Każdy z Uczestników losowania może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie.  

3. Losowanie przeprowadzać będzie Komisja Losowania powołana przez Zarząd Banku Spółdzielczego w 
Leśnicy. Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy wyda regulamin działania Komisji Losowania. 

 

IX. REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

 

1. Każdemu uczestnikowi Loterii promocyjnej przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszą 
Loterią promocyjną. 

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii należy zgłaszać w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą 

kurierską lub osobiście w czasie trwania Loterii, najpóźniej  do dnia 26.02.2021 roku na adres Bank 
Spółdzielczy w Leśnicy 47-100 Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2 z dopiskiem „Reklamacja loterii – 

LOKATA JUBILEUSZOWA 70”. Za datę zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu (doręczenia) 

reklamacji do Organizatora. 
3. Reklamacje zgłoszone po terminie wskazanym w ust.2 rozdziału IX niniejszego Regulaminu nie będą 

rozpatrywane. 

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego jak również opis i powód 
reklamacji. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję, o której mowa w ust.1 rozdziału VIII niniejszego 

Regulaminu. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później 
niż do dnia  12.03.2021 roku włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji ( listem 

poleconym).  

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Przewodniczący Wewnętrznej Komisji Nadzoru sporządza protokół, w 
którym określa zgłoszone przez osobę składającą reklamację roszczenia oraz uzasadnienie decyzji. 

7. Decyzje Wewnętrznej Komisji Nadzoru w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. 

8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie 
uwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.    

9. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności tj. 

od ostatecznej daty wydania  nagród rzeczowych. 
10. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 

odpowiedzi na reklamację.  

http://www.bslesnica.pl/
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nagród w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. Laureatom 

Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności, za jakość i użyteczność wygranych przez zwycięzcę nagród. Odpowiedzialnym z tego 

tytułu jest osoba udzielająca gwarancji ( producent, dystrybutor, sprzedawca). Odpowiedzialność 

Organizatora ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin Loterii promocyjnej dostępny będzie we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w 

Leśnicy oraz na stronie internetowej www.bslesnica.pl.  

3. O Loterii Klienci będą informowani poprzez materiały promocyjno-reklamowe umieszczone w placówkach 
Banku, na stronie internetowej Banku oraz poprzez ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym. 

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. 

Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
5. Wizerunki nagród znajdujących się na materiałach reklamowych mogą różnic się od nagród wydanych w 

Loterii. 

6. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Opolu.   

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, 

w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. 
poz.1025 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych ( tekst jednolity Dz.U.  

z 2019r. poz. 847). 

 
                                                                                                                                                           Zarząd Banku  

http://www.bslesnica.pl/

