
 

 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ  

„NAGRODA WIOSENNA" 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „NAGRODA WIOSENNA”. 

2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-

672) przy ul. Domaniewskiej 41. 

3. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.  

4. Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski. 

5. Loteria zaczyna się dnia 18.04.2014 roku, a kończy się w dniu 22.12.2014 roku. 

6. Loteria przeznaczona jest dla odbiorców nastepujących akcji mailingowych: 

a.   „CM1404”,  która odbywa się w dniu 18.04.2014 roku, 

b.   „RM1406”,  która odbywa się w dniu 27.06.2014 roku. 

Powyższe akcje mailingowe prowadzone są w ramach jednej akcji marketingowej. 

7. Uczestnikiem Loterii może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski.  

8. Dane osobowe uczestników Loterii są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 

z późn.zm.). 

9. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Tarsago Polska Sp. z o.o. oraz ich 

współmałżonkowie, rodzice, dzieci i rodzeństwo oraz członkowie Wewnętrznej komisji 

sprawujący nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii i notariusz. 

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

10. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów regulaminu, staje się osoba 

uprawniona w myśl punktu 6 i 7 niniejszego regulaminu do wzięcia w niej udziału, która 

dostarczyła zgłoszenie udziału w loterii za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej 

do dnia:  

a.  09.05.2014 roku dla akcji mailingowej „CM1404”,  

b.  18.07.2014 roku dla akcji mailingowej „RM1406”. 

Zgłoszenia dostarczone po upłynięciu terminu nie biorą udziału w Loterii.  

11. Zgłoszenie udziału w Loterii polega na dostarczeniu odpowiedzi zwrotnej w przesłanym 

mailingu, która wiąże się z dokonaniem zamówienia na dowolny produkt z przedstawionej w 

danym mailingu oferty Organizatora lub polega na wyrażeniu chęci przystąpienia do Loterii bez 

dokonania zamówienia. Adres na który Uczestnik dostarcza zgłoszenie udziału w Loterii jest 

podany w przesłanym mailingu.   

 

NAGRODY 

12. W Loterii przewidziano następujące nagrody:  



 

 

a.   jedna nagroda pieniężna o wartości 6 000 zł, 

b.   jedna nagroda pieniężna o wartości 4 000 zł, 

Wartość puli nagród w Loterii wynosi 10 000 zł brutto. 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

13. Każdy Uczestnik, który spełnia warunki pkt 10 i 11 regulaminu otrzymuje jeden udział w 

losowaniu nagród.  

14. W Loterii odbywają się losowania nagród w następujących dniach: 

a.   14.05.2014 roku - spośród zgłoszeń Uczestników bioracych udział w akcji mailingowej 

„CM1404”, którzy spełniają warunki określone w pkt 10 a oraz 11 regulaminu, losowana jest 

jedna nagroda pieniężna w wysokosci 4.000 zł,  

b.  30.07.2014 roku - spośród zgłoszeń Uczestników bioracych udział w akcji mailingowej 

„RM1406”, którzy spełniają warunki określone w pkt 10 b oraz 11 regulaminu, losowana jest 

jedna nagroda pieniężna w wysokosci 6.000 zł.  

15. Losowania w Loterii odbywają się w obecności notariusza w siedzibie Organizatora. Dodatkowo 

podczas losowań, na każdą z nagród oprócz Zwycięzcy losowany jest również Zwycięzca 

Zapasowy. Losowanie odbywa się za pomocą systemu komputerowego. 
 

ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD 

16. Zwycięzcy Loterii są powiadamiani o wygranej listem poleconym wysłanym do dnia 23.05.2014 

roku (w przypadku losowania określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 08.08.2014 roku 

w przypadku losowania określonego w pkt 14 b Regulaminu. 

17. Zwycięzcy nagród zobowiązani są dostarczyć (przesyłką pocztową lub kurierską lub osobiście lub 

faksem) dane swojego konta bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem, że nie należą do grona 

osób wyłączonych z Loterii, które wskazane są w pkt 9 Regulaminu na adres Organizatora: 

Tarsago Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa lub na numer faksu 

Organizatora wskazany w zawiadomieniu do dnia 02.06.2014 roku (w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 18.08.2014 roku w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 b Regulaminu. 

O dochowaniu terminu dostarczenia przesyłki decyduje: 

a.   w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę 

brane są przesyłki zawierające datę nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które 

wpłynęły pod ww. adres nie później niż do dnia 09.06.2014 roku (w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 25.08.2014 roku w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 b Regulaminu, 

b.  w przypadku przesyłki nadanej faksem data wpływu, 

c.  data dostarczenia do siedziby Organizatora (w przypadku osobistego dostarczenia).   

18. Jeżeli którykolwiek Zwycięzca nagrody nie spełnia warunków określonych w pkt 17, to 

Organizator ponownie wysyła do niego zawiadomienie o wygranej listem poleconym do dnia 

16.06.2014 roku (w przypadku losowania określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 

01.09.2014 roku w przypadku losowania określonego w pkt 14 b Regulaminu. Zwycięzca ten 

zobowiązany jest dostarczyć (przesyłką pocztową lub kurierską lub osobiście lub faksem) dane 

swojego konta bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem, że nie należy do grona osób 

wyłączonych z Loterii, które wskazane są w pkt 9 Regulaminu na adres: Tarsago Polska Sp. z o.o. 



 

 

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa lub na numer faksu Organizatora wskazany w 

zawiadomieniu do dnia 26.06.2014 roku (w przypadku losowania określonego w pkt 14 a 

Regulaminu) oraz do dnia 11.09.2014 roku w przypadku losowania określonego w pkt 14 b 

Regulaminu. O dochowaniu terminu dostarczenia przesyłki decyduje:   

d.  w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę 

brane są przesyłki zawierające datę nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które 

wpłynęły pod ww. adres nie później niż do dnia 03.07.2014 roku (w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 18.09.2014 roku w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 b Regulaminu, 

e.  w przypadku przesyłki nadanej faksem data wpływu, 

f.  data dostarczenia do siedziby Organizatora (w przypadku osobistego dostarczenia).   

19. Niedopełnienie obowiązku określonego w pkt 18 regulaminu Loterii równoznaczne jest z utratą 

praw do nagrody pieniężnej. W takim przypadku nagroda pieniężna wydawana jest Zwycięzcy 

Zapasowemu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt 20 lub 21 regulaminu.  

20. Zwycięzca Zapasowy nagrody jest powiadamiany listem poleconym wysłanym do dnia 

10.07.2014 roku (w przypadku losowania określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 

25.09.2014 roku w przypadku losowania określonego w pkt 14 b Regulaminu; Zwycięzca 

Zapasowy zobowiązany jest dostarczyć (przesyłką pocztową lub kurierską lub osobiście lub 

faksem) dane swojego konta bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem, że nie należy do 

grona osób wyłączonych z Loterii, które wskazane są w pkt 9 Regulaminu na adres: Tarsago 

Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa lub na numer faksu Organizatora 

wskazany w zawiadomieniu do dnia 21.07.2014 roku (w przypadku losowania określonego w pkt 

14 a Regulaminu) oraz do dnia 06.10.2014 roku w przypadku losowania określonego w pkt 14 b 

Regulaminu. O dochowaniu terminu dostarczenia przesyłki decyduje:  

a.   w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę 

brane są przesyłki zawierające datę nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które 

wpłynęły pod ww. adres nie później niż do dnia 28.07.2014 roku (w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 13.10.2014 roku w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 b Regulaminu, 

b.  w przypadku przesyłki nadanej faksem data wpływu, 

c.  data dostarczenia do siedziby Organizatora (w przypadku osobistego dostarczenia). 

21. Jeżeli Zwycięzca Zapasowy nagrody pieniężnej nie spełnia warunków określonych w pkt 20, to 

Organizator ponownie wysyła do niego zawiadomienie o wygranej listem poleconym do dnia 

04.08.2014 roku (w przypadku losowania określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 

20.10.2014 roku w przypadku losowania określonego w pkt 14 b Regulaminu. Zwycięzca 

Zapasowy zobowiązany jest dostarczyć (przesyłką pocztową lub kurierską lub osobiście lub 

faksem) dane swojego konta bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem, że nie należy do 

grona osób wyłączonych z Loterii, które wskazane są w pkt 9 Regulaminu na adres: Tarsago 

Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa lub na numer faksu Organizatora 

wskazany w zawiadomieniu do dnia 14.08.2014 roku (w przypadku losowania określonego w pkt 

14 a Regulaminu) oraz do dnia 30.10.2014 roku w przypadku losowania określonego w pkt 14 b 

Regulaminu. O dochowaniu terminu dostarczenia przesyłki decyduje: 

a.  w przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę 

brane są przesyłki zawierające datę nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które 

wpłynęły pod ww. adres nie później niż do dnia 21.08.2014 roku (w przypadku losowania 



 

 

określonego w pkt 14 a Regulaminu) oraz do dnia 06.11.2014 roku w przypadku losowania 

określonego w pkt 14 b Regulaminu, 

b.  w przypadku przesyłki nadanej faksem data wpływu, 

c.   data dostarczenia do siedziby Organizatora (w przypadku osobistego dostarczenia). 

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje utratą prawa do nagrody w Loterii. 

22. Wyniki Loterii dostępne są w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej 

www.digest.com.pl w terminie do dnia 24.11.2014 roku.  

23. Nagroda w Loterii jest wydawana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Kwota stanowiąca 10% wartości nagrody pieniężnej określonej 

w pkt 12 a, b Regulaminu potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody i 

przeznaczona na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w loteriach 

promocyjnych. Nagroda jest przelewana na wskazane przez Zwycięzcę konto bankowe najpóźniej 

do dnia 15.11.2014 roku.  

24. Nierozdysponowane nagrody w trybie pkt 17-21 Regulaminu pozostają własnością organizatora. 

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

25. Organizator powołał wewnętrzną komisję (zwaną dalej „Komisją”), która sprawuje nadzór nad 

prawidłowością urządzania Loterii i wydał Regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje 

się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.  

26. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie www.regulaminy-rd.pl. 

Każdy uczestnik może otrzymać kopię regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na 

adres organizatora (z dopiskiem „REGULAMIN - NAGRODA WIOSENNA”). 

 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

27. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 24.11.2014 roku (decyduje data stempla 

pocztowego). Reklamacje rozpatruje Komisja. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji 

decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę są brane przesyłki zawierające 

datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły pod adres: Tarsago 

Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.   

28. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem 

na kopercie „REKLAMACJA”. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 

2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny 

adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również 

dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

29. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednak nie później 

niż do dnia 22.12.2014 roku włączając w to wysyłkę listu poleconego zawierającego 

zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.  
 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

30. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie 

stało się wymagalne. 



 

 

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

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

32. Informacje o Zwycięzcy Loterii zawierające imię, nazwisko i miejscowość mogą być 

opublikowane za pisemną zgodą Zwycięzcy w środkach przekazu publicznego oraz w materiałach 

promocyjnych Tarsago Polska Sp. z o.o. oraz w miesięczniku „Reader’s Digest”. 

33. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenia o wysokości wygranej z 

zachowaniem procedur i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).  

 

 

 

 

 


