
`Regulamin loterii fantowej „25 DNI ODOLANOWA” 

 

I. Nazwa loterii fantowej 

Mała loteria fantowa, będzie prowadzona pod nazwą „25 DNI ODOLANOWA”. 

II. Nazwa podmiotu organizującego małą loterię fantową 

Organizatorem małej loterii fantowej, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie Św. 

Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej, ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów, KRS 0000058894,               

NIP 6222521033 

III. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie 

Organizator małej loterii fantowej dokonał jej zgłoszenia Zastępcy Naczelnika Wielkopolskiego 

Urzędu Celnego-Skarbowego w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, ul. Fabryczna 1a, 62-800 Kalisz. 

IV. Podstawa prawna 

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

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 471 ze zmianami). 

 V. Zasięg małej loterii fantowej 

Mała loteria fantowa organizowana jest na terenie Gminy i Miasta Odolanów, powiat ostrowski, 

województwo wielkopolskie. 

Miejscem losowania nagród będzie scena główna usytuowana na placu targowym w Odolanowie przy 

ul. Bartosza, 63-430 Odolanów. 

VI. Cel. Na który przeznacza się dochód z loterii fantowej 

Dochód ze sprzedanych losów przeznaczony zostanie na cel społecznie użyteczny – realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia Św. Marcina Patrona Ziemi Odolanowskiej. 

VII. Czas trwania małej loterii fantowej 

Loteria rozpocznie się w dniu 11.06.2017r. i zakończy w dniu 31.08.2017r. w tym sprzedaż losów od 

dnia 11.06.2017r. do 30.07.2017r. do godz. 1700 , losowanie nagród dnia 30.07.2017r. od godz. 1800 , 

przyjmowanie reklamacji do dnia 11.08.2017r., rozliczenie loterii od zakończenia losowania do dnia 

31.08.2017r. 

VIII. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach małej loterii 

fantowej: 

1. Mała loteria fantowa obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w małej loterii 

fantowej. 

2. Organizator przewiduje sprzedaż 10.000 sztuk losów. 

3. Cena jednego losu wynosi 10,00 zł. 

4. Poszczególne losy oznaczone są kolejnymi numerami od 00001 do 10 000. 

5. Los składa się z dwóch części: 



- części stanowiącej dowód udziału w loterii pn. „Tę część losu zachowaj dla siebie” 

- części biorącej udział w losowaniu pn. „Chcesz wygrać samochód?”. 

6. Część losu pn. ”Chcesz wygrać samochód” posiada zabezpieczenie numeru przed odczytaniem w 

postaci powierzchni maskującej. 

7. Niezakupione losy oraz części losów pn. „Chcesz wygrać samochód”, które wzięły udział w 

losowaniu ulegną zniszczeniu. Zamiar ten zostanie zgłoszony Zastępcy Naczelnika Wielkopolskiego 

Urzędu Celno-Skarbowego  w Poznaniu Delegatura w Kaliszu , na co najmniej 7 dni przed 

planowanym terminem zniszczenia. 

IX. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów 

Sprzedaż losów małej loterii fantowej będzie prowadzona w dniach od 11 czerwca 2017r. do dnia 30 

lipca 2017r. do godziny 1700 w niżej podanych miejscach:  

1. W kasie Urzędu Gminy i Miasta Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów – w godzinach pracy 

urzędu. 

2. W kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Odolanowie, Pl. Kościuszki 10, 63-430 Odolanów – w 

godzinach pracy banku. 

3. W sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, ul. Jana Pawła II 1, 63-430 Odolanów – 

w godzinach pracy centrum. 

4. W sekretariacie Odolanowskiego Domu Kultury, ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów, - w godzinach 

pracy ODK. 

5. Podczas organizowanych lub współorganizowanych przez Odolanowski Dom Kultury imprez 

plenerowych w specjalnie przygotowanych i oznaczonych miejscach:  

- 11 czerwca 2017r. podczas Festynu Rodzinnego na terenie Parku Natury przy ul. Bartosza w 

Odolanowie, 

- 18 czerwca 2017r. podczas Krajowego Święta Kaczki na terenie przylegającym do budynku ODK w 

Odolanowie, ul. Bartosza, 

- 24 czerwca 2017r. podczas Uroczystości Nocy Świętojańskiej na terenie Parku Natury w Odolanowie 

przy ul. Bartosza, 

- w dniach od 28 do 30 lipca 2017r. podczas 25 Dni Odolanowa na terenie przylegającym do budynku 

Odolanowskiego Domu Kultury przy ul. Bartosza w Odolanowie. 

 X. Uczestnicy małej loterii fantowej 

1. Uczestnikiem małej loterii fantowej, na warunkach określonych w regulaminie może być osoba 

pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, za wyjątkiem członków Komisji Loterii 25 DNI 

ODOLANOWA oraz członków ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy 

rozumieć: żonę, męża, dzieci i rodziców. 

2. Przystąpienie uczestnika do małej loterii fantowej poprzez nabycie losu jest równoznaczne:               

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

uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad, 



- z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej loterii zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 

- wyrażenie zgody na opublikowanie przez Organizatora wizerunku uczestników loterii fantowej w 

celach promocyjnych. 

XI. Zasady organizacji loterii fantowej 

1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest: 

a. zakup losu za kwotę 10,00 zł brutto za sztukę, w miejscach o których mowa w punkcie IX, 

b. wrzucenie części losu pn. ”Chcesz wygrać samochód” do oznakowanej i zabezpieczonej urny, 

znajdującej się w miejscu o którym mowa w punkcie IX, 

c. przybycie na imprezę pn. 25 Dni Odolanowa w dniu 30 lipca 2017r. w miejsce i terminie losowania 

nagród, określonych w punkcie XIII.1.  

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

XII. Nagrody małej loterii fantowej: 

1. Nagrodą główną jest samochód osobowy marki PEUGEOT 208 ACTIVE 5 drzwiowy biały o wartości 

34.000,00 zł brutto – 1 nagroda, z zastrzeżeniem że: 

- w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) 

nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki PEUGEOT o wartości 34.000,00 zł brutto 

oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 3.778,00 zł, która nie podlega 

wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w loterii.  

Łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie 37.778,00 zł brutto.               

- Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, kiedy 

Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki PEUGEOT będzie zobowiązany do 

rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy                        

o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. Nagrodami pocieszenia są: lampion drewniany, zegar stojący, komplet garnków emaliowanych, 

zestaw ogrodowy (taczka, szpadel, łopata, miotła, sekator, grabie, grabie do liści), komplet obiadowo 

kawowy, bon towarowy, telewizor, kosiarka spalinowa, rower. 

3. Łączna wartość puli nagród uwzględniająca kwotę podatku wynosi 44.242,02 zł brutto. 

4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów 

wynosi 44,24 %. 

5. 9 nagród ufundował organizator ze środków otrzymanych od darczyńców 1 nagrodę przekazał 

darczyńca . 

6. Oferowane nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi. 

XIII. Miejsce i termin losowania nagród 

1. Losowanie nagród odbędzie się dnia 30 lipca 2017 r. od godziny 18oo  podczas trwania 25 Dni 

Odolanowa. Miejscem losowania nagród będzie scena główna usytuowana na placu targowym w 

Odolanowie przy ul. Bartosza. 



2.  Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów wrzuconych do zabezpieczonych i 

oznakowanych urn, znajdujących się w miejscach wskazanych w punkcie IX regulaminu. Przed 

rozpoczęciem losowania, losy ze wszystkich urn zostaną umieszczone w jednej wspólnej urnie. 

Czynność ta zostanie wykonana pod nadzorem Komisji Loterii. Następnie zabezpieczona urna 

zostanie przeniesiona na scenę główną. 

3. Procedura losowania rozpocznie się od wybrania osoby losującej, poprzez wyrzucenie piłeczki 

przez Przewodniczącego Komisji do publiczności zebranej pod scena plenerową. Osoba, która złapie 

piłeczkę zostaje zaproszona na scenę i rozpoczyna losowanie nagród. 

4. Losowanie nagród odbywa się w następującej kolejności: 

- pierwsza nagroda pocieszenia – zegar stojący, 

- druga nagroda pocieszenia – lampion drewniany, 

- trzecia nagroda pocieszenia – komplet garnków emaliowanych, 

- czwarta nagroda pocieszenia – zestaw ogrodowy, 

- piąta nagroda pocieszenia – komplet obiadowo kawowy, 

- szósta nagroda pocieszenia – bon towarowy, 

- siódma nagroda pocieszenia – telewizor, 

- ósma nagroda pocieszenia – kosiarka spalinowa, 

- dziewiąta nagroda pocieszenia – rower, 

- nagroda główna samochód osobowy. 

5. Osoba losująca rozpoczyna losowanie pierwszej nagrody poprzez wylosowanie pierwszego losu. 

Przewodniczący Komisji po sprawdzeniu ważności wylosowanego losu, przekaże go prowadzącemu 

loterię, który publicznie trzykrotnie odczyta numer losu, numer zwycięskiego losu  zostanie 

wyświetlony na telebimie przy scenie plenerowej. Posiadacz takiego losu winien natychmiast zgłosić 

się po odbiór nagrody. 

6. W przypadku wylosowania losu niekompletnego, uszkodzonego, z widocznym numerem losu 

(zdrapaną powierzchnią maskującą) lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego 

odbitką kserograficzną, czy powieloną inną techniką, Przewodniczący stwierdzi nieważność takiego 

losu i losowanie będzie powtarzane do wyłonienia prawidłowego losu. 

7. Omyłko wrzucona część losu pn. : Tę część losu zachowaj dla siebie nie bierze udziału w losowaniu 

w przypadku wylosowania, Przewodniczący stwierdza nieważność takiego losu i losowanie będzie 

powtarzane do wyłonienia prawidłowego losu. 

8. Losowanie pozostałych nagród odbędzie się zgodnie z procedurą wskazaną w punktach od 5 do 7. 

9. W przypadku, gdy posiadacz zwycięskiego losu nie zgłosi się po odbiór nagrody, do czasu 

zakończenia losowania wszystkich nagród, wówczas nagroda zostanie wylosowana ponownie 

spośród uprawnionych uczestników loterii. Czynności losowania będą powtarzane do momentu 

wyłonienia zwycięzców wszystkich nagród. Każde ponowne losowanie nagród odbywać się będzie 

zgodnie z procedurą określoną w punktach od 5 do 7.Kolejne losowanie  nagrody rozpocznie się po 

ogłoszeniu przez Przewodniczącego Komisji Loterii, iż rozpoczyna się ponowne losowanie 

nieodebranych nagród. 



10. Raz wylosowany los nie bierze udziału w dalszym losowaniu (również w przypadku rezygnacji z 

wylosowanej nagrody). 

 

XIV. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród 

1. Symboliczne przekazanie kluczyka do samochodu odbędzie się podczas losowania na scenie 

głównej. Natomiast wydanie nagrody zwycięzcy samochodu osobowego nastąpi w terminie i miejscu 

uzgodnionym z posiadaczem szczęśliwego losu.  

2.Wydanie nagród pocieszenia nastąpi bezpośrednio po losowaniu w miejscu przeprowadzenia 

losowania. 

3. Wydanie nagród może nastąpić po okazaniu przez zwycięzcę połowy losu z tym samym numerem 

oraz stwierdzeniem przez Komisję jego ważności. 

4. Zwycięzca powinien zgłosić się po odbiór nagrody podczas losowania nagród, natychmiast po 

trzykrotnym odczytaniu numeru zwycięskiego losu i stwierdzeniu przez Komisję jego ważności. 

 

XV. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej. 

1. W celu przeprowadzenia Loterii  zgodnie z niniejszym regulaminem zostaje powołana Komisja 

Loterii 25 DNI ODOLANOWA,  zwana dalej Komisją. W skład, Komisji wchodzić będzie m.in. osoba 

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

loterii fantowych. 

2. Komisja Loterii 25 DNI ODOLANOWA sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie z podaniem 

wyników losowania loterii. 

XVI. Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu odebrania nagrody do dnia 11 sierpnia 2017r. 

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje w formie pisemnej. 

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

4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii 25 DNI ODOLANOWA . Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 

9 dni roboczych od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji 

będzie wysłane reklamującemu w terminie 4 dni roboczych od daty rozpatrzenia. 

5. Decyzja Komisji Loterii 25 DNI ODOLANOWA dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

XVII. Przedawnienie roszczeń 

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

roszczenie stało się wymagalne. 

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

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 



XVIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin loterii 25 DNI ODOLANOWA dostępny jest w siedzibie Organizatora i miejscach 

sprzedaży losów loteryjnych, o których mowa w punkcie IX regulaminu. 

2.Organizator obowiązany jest do poinformowania Zastępcy Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu 

Celnego-Skarbowego w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie 

później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika 

nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, 

sprzedawca. 

4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt XI.1.lit b 

wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 r.           

o ochronie danych osobowych. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 471 

ze zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


