Załącznik nr 2
do zgłoszenia loterii fantowej

Regulamin loterii fantowej „Loteria Fantowa na 10 Urodziny Fundacji Kamienica1”
1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa będzie prowadzona pod nazwą „Loteria Fantowa na 10 Urodziny Fundacji
Kamienica1”, zwana dalej „Loterią”,
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
„Kamienica 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia” z siedzibą w Szczecinie
przy Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000377928, NIP: 852
258 60 03 jest organizatorem Loterii, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator Loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Zachodniopomorskiego Urzędu
Celno-Skarbowego w Szczecinie.
4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie województwa zachodniopomorskiego.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z Loterii zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe „Kamienica 1- Fundacja
na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia” z siedzibą w Szczecinie.
7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria odbywać się będzie od dnia 10.02.2021 r. do dnia 08.03.2021 r.
8. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach Loterii
8.1. Loteria obejmuje sprzedaż dowodów udziału w Loterii, zwanych dalej „Losami”,
uprawniających do wzięcia udziału w Loterii.
8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 500 sztuk Losów. Cena jednego Losu wynosi 15,00
złotych brutto.
8.3. Losy oznaczone są indywidualnymi numerami oraz imieniem i nazwiskiem nabywcy
Losu.
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Losów
9.1.Sprzedaż Losów odbywać się będzie od 10.02.2021 od godz 12.00 r. do 07.03.2021 r do
godz. 24.00.

9.2. Nabycie dowodów uczestnictwa w Loterii - Losów możliwe jest:
1) w siedzibie Organizatora (budynek Inku Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska
Polskiego 90, Szczecin) pok. 015. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną
wymagane jest wcześniejsze, telefoniczne umówienie wizyty, pod numerem telefonu
519 774 908.
2) za pośrednictwem Internetu poprzez stronę internetową www.evenea.pl na

podstronie wydarzenia Organizatora. Na potrzeby niniejszej Loterii nabycie biletu
dotyczącego wydarzenia Organizatora dotyczącego Loterii poprzez portal evenea.pl
jest równoznaczne z nabyciem Losu na Loterię.

9.3. Każdy z uczestników Loterii ma prawo do nabycia więcej niż jednego Losu.

10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w regulaminie może być każda osoba,
która ukończyła 18 rok życia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator oraz aktualni członkowie jego organów
oraz aktualni pracownicy Organizatora.
10.3. Przystąpienie uczestnika do Loterii poprzez nabycie Losu jest równoznaczne z
zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień.
11. Zasady organizacji loterii fantowej
Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest:
1) ukończone 18 rok życia, oraz
2) nabycie Losu w miejscu określonym w pkt 9, podanie podczas nabywania Losu swoich
danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres email oraz dokonanie zapłaty
za Los- w czasie sprzedaży Losów, oraz
3) zapoznanie się z regulaminami korzystania z atrakcji lotu balonem i skoków rope jump,
odpowiednio na stronie www.dreamballon.pl oraz www.dreamjump.pl, w szczególności z
wymaganiami dotyczącymi wieku, wzrostu, wagi, stanu zdrowia.
12. Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodami są:
– lot balonem z dreamballon.pl w Szczecinie dla jednej osoby, ilość nagród: 1 szt. o
wartości 650 złotych brutto,

– skok rope jump z wieży Big Tower w Szczecinie z dreamjump.pl dla jednej osoby, ilość
nagród: 2 szt. o wartości 550 złotych brutto każda,

– wycieczka po Wieży Bismarcka w Szczecinie dla dwóch osób , ilość nagród: 10 szt. o
wartości 50 złotych brutto każda.

12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 2250 złotych brutto.
12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży
Losów wynosi 30 %.

12.4. Przed wzięciem udziału w Loterii należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem
korzystania z atrakcji lotu balonem i skoków rope jump, odpowiednio na stronie
www.dreamballon.pl oraz www.dreamjump.pl, w szczególności z wymaganiami dotyczącymi
wieku, wzrostu, wagi, stanu zdrowia.

12.5. Oferowane przez Organizatora nagrody mają charakter vouchera/ biletu na usługę.
Zwycięzca samodzielnie, we własnym zakresie, umawia się z wykonawcą usługi na termin
realizacji vouchera/biletu na usługę. Dojazd do atrakcji zapewnia sobie we własnym zakresie
zwycięzca.
12.6. Nagrody loterii fantowej nie podlegają zamianie na pieniądze ani nagrody innego
rodzaju.
13. Miejsce, termin i przebieg losowania nagród
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 08.03.2021 r. o godzinie 17.00 w siedzibie
Organizatora.
13.2. Osoby, które nabyły Los mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w losowaniu w miejscu
wskazanych w pk 13.1. (w takim przypadku prosimy o wcześniejsze, min. z 1 dniowym
wyprzedzeniem, poinformowanie Organizatora telefonicznie pod numerem: 519774908 o
zamiarze przybycia w celu zapewnienia przez Organizatora odpowiedniej wielkości sali i
pozostałych wymogów higieniczno-sanitarnych dostosowanych do ilości osób biorących
udział w losowaniu), z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną zachęcamy jednak
do oglądania losowania zwycięskich Losów na profilu Facebook Organizatora pod
adresem: https://www.facebook.com/kamienica1

13.3. Nagrodzone zostaną 13 wylosowane Losy, co odpowiada ilości przewidzianych nagród.
13.4. Losowanie zwycięskich Losów odbędzie się spośród Losów, które zostały nabyte. Losy
niewykorzystane, tzn. takie które pozostały nie nabyte nie biorą udziału w losowaniu.
13.5. Losowanie będzie przebiegało w następujący sposób:
1) w urnie zostaną umieszczone zrolowane kartki zawierające numery odpowiadające
numerom nabytych Losów (numery losów będą zrolowane do wewnątrz aby nie były
widoczne dla osoby losującej),
2) Organizator rozpocznie losowanie od poinformowania, iż rozpoczyna losowanie nagrody
X, następnie Organizator wylosuje fizycznie spośród Losów znajdujących się w urnie jeden
Los, który będzie Losem zwycięskim dla nagrody X, następnie Organizator poinformuje o
numerze zwycięskiego Losu, po czym przystąpi do losowania kolejnej nagrody i tak aż do

wyczerpania nagród. Los zwycięski nie bierze udziału w losowaniu kolejnej nagrody tzn. nie
jest po wylosowaniu ponownie umieszczany w urnie.
13.6. Nadzór nad prawidłowością przebiegu losowania sprawować będzie trzyosobowa
Komisja, przewodniczącym Komisji będzie osoba znająca przepisy ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Komisja sporządzi
bezpośrednio po losowaniu protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników losowania
Loterii.
13.7. Oprócz podanie numerów zwycięskich losów podczas losowania, Organizator na swoim
profilu Facebook opublikuje zwycięskie numery Losów.
13.8. Osoby, która nabyła zwycięski Los powinna zgłosić się do Organizatora niezwłocznie,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia losowania. W celu umówienia spotkania zwycięzca
powinien skontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod numerem: 519774908
13.9. W przypadku braku kontaktu ze strony nabywcy Losu we wskazanym w pkt 13.8.
terminie Organizator podejmie próbę kontaktu ze zwycięzcą o ile będzie dysponować jego
numerem telefonu lub adresem email.
13.10. Jeżeli nabywca zwycięskiego Losu nie nawiąże kontaktu z Organizatorem lub
Organizator nie nawiąże kontaktu z nabywcą zwycięskiego Losu i do dnia 08.04. 2021 r.
zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody do siedziby Organizatora, prawo do nagrody ulega
wygaśnięciu. Nieodebrane nagrody stają się własnością Organizatora.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydanie nagród następować będzie w siedzibie Organizatora, od dnia 09.03.2021 r. do
dnia 08.04.2021 r. po zgłoszeniu się przez zwycięzcę do Organizatora w trybie pkt 13.7. lub
13.8.
14.2. Wydanie nagrody następuje na podstawie okazania przez uczestnika zwycięskiego Losu,
po sprawdzeniu przez Organizatora czy Los nie nosi śladów podrobienia lub przerobienia, a
także po okazaniu dokumentu tożsamości w celu zweryfikowania zgodności imienia i
nazwiska podanego przy nabyciu Losu z danymi osoby odbierającej nagrodę.
15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator wskazuje osobę

nadzorującą prawidłowość urządzenia Loterii, która posiada znajomość przepisów ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Loterii oraz po jej zakończeniu,
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia.
16.2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej wysłana na adres Organizatora
(wskazany w pkt 2 powyżej) albo w formie elektronicznej na adres mailowy
kontakt(at)kamienica1.pl - z dopiskiem „Reklamacja „Loteria Fantowa na 10 Urodziny
Fundacji Kamienica1”.
16.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację (jeśli odpowiedź na reklamację ma zostać wysłana pocztą tradycyjną) lub adres
email (jeśli odpowiedź na reklamację ma zostać wysłana pocztą elektroniczną)- konieczne jest
wskazanie adresu korespondencyjnego albo adresu email jeśli adres zwrotny nie wynika z
dotychczasowej formy przesłania reklamacji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
16.4. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie
Organizatora, datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie, datę
wpływu wiadomości elektronicznej do Organizatora.
16.5. Reklamacje rozpatruje Zarząd Organizatora.
16.6. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie poinformowany listem poleconym
(na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie
poinformowany o wyniki reklamacji poprzez wiadomość mailową w ciągu 14 dni od daty
otrzymania reklamacji przez Organizatora.
16.7. Decyzja Zarządu Organizatora dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi
przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
17. Przedawnienie roszczeń
17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w
którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
18. Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej www.kamienica1.pl.
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu CelnoSkarbowego w Szczecinie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w
terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez
uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj.
producent, dystrybutor, sprzedawca.
18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ORGANIZATORA LOTERII
Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (dalej „RODO”) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii „Loteria Fantowa na 10 Urodziny
Fundacji Kamienica1” jest „Kamienica 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji
zdrowia” z siedzibą w Szczecinie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000377928, NIP: 852
258 60 03; (dane kontaktowe: al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, email:
kontakt(at)kamienica1.pl).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia Loterii, w szczególności związanych z nabyciem losów, w tym nabyciem
dowodu uczestnictwa w Loterii za pośrednictwem portalu www.evenea.pl, ogłoszenia
wyników, weryfikacji losów, weryfikacji i wydania nagród, kontaktu ze zwycięzcą,
ewentualnych reklamacji, wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej i prowadzenia
ewidencji takich zaświadczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - dla wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze- wynikającego w szczególności z przepisów ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych),
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
3. Dane osobowe, mogą być udostępnione zostać przekazane odbiorcom danych takim jak
kancelaria prawna, biuro księgowe, Google, portalowi Evenea.pl informatykowi tj.
podmiotom, z których usług korzysta Administrator.

4. Administrator korzysta z usług Google w związku z czym dane osobowe przekazywane są do
państwa trzeciego z uwagi na umieszczenie serwerów, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Google Inc. stosuje tzw. standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję
Europejską.
5. Dane osobowe Uczestników Loterii, będą przetwarzane nie krócej niż przez czas trwania
Loterii oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu Loterii w związku z art. 21 ustawy o
grach hazardowych, do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji.
7. Ma Pan/Pani prawo do skierowania do nas żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz ma
Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka zgoda została
udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które
miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w
Loterii.

