REGULAMIN
LOTERII PROMOCYJNEJ
pt. "GRUNT TO NAGRODY"
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Nazwa loterii.
Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą "GRUNT TO NAGRODY".
1.2 Organizator loterii.
Organizatorem Loterii jest: XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce, zwana dalej Organizatorem.
1.3 Organ wydający zezwolenie.
Loteria promocyjna jest organizowana na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ w Kielcach.
1.4 Czas trwania loterii.
Loteria rozpoczyna się w dniu 04.09.2017 r. i trwa do dnia 22.06.2018 r. Termin ten obejmuje: sprzedaż
promocyjną, losowania, nieprzekraczalny termin wydania nagród, termin przewidziany na ewentualną
procedurę reklamacyjną.
1.5 Termin sprzedaży promocyjnej w Loterii.
Sprzedaż produktów, których zakup upoważnia do udziału w Loterii odbywa się w następujących terminie
od 04.09.2017 r. do dnia 16.03.2018 r.
1.6 Obszar urządzania Loterii.
Loteria promocyjna prowadzona jest na terenie całej Polski.
1.7 Produkt promocyjny
Oryginalny produkt Organizatora loterii XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, którego zakup w terminie określonym w punkcie 1.5 upoważnia do udziału w Loterii:
 grunt głęboko penetrujący BDT17 5 kg
lub
 grunt uniwersalny BDT7 5 kg
1.8 Zapewnienie prawidłowości organizowanej Loterii.
Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru,
zwana dalej Komisją w składzie, w której znajduje się osoba posiadająca wydane przez Ministra Finansów
stosowne świadectwo zawodowe lub pisemne zaświadczenie o odbyciu szkolenia uprawniającego do
nadzoru nad organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem loterii promocyjnych. Organizator wydał
Regulamin działania tej Komisji.
- Komisja sporządza protokół z losowań nagród z podaniem wyników Loterii.
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- Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem z danego losowania w siedzibie
Organizatora Loterii po upływie dwóch dni roboczych po każdym losowaniu do 22.06.2018 r.
1.9 Dane osobowe.
Dane osobowe Uczestników Loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922).
Podanie danych osobowych przez Uczestnika do celów związanych z przeprowadzeniem Loterii jest
dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii, przyznania i odbioru nagród.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. UCZESTNICY LOTERII
2.1 Uczestnikami Loterii zwanymi dalej Uczestnikami są pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18 lat oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające
zdolność prawną.
2.2 W Loterii nie mogą uczestniczyć: członkowie Zarządu, pracownicy i współpracownicy Organizatora (bez
względu na podstawę zatrudnienia wyłączenie dotyczy również zatrudnienia w ramach umów: o pracę, o
dzieło, zlecenie), członkowie Komisji Nadzoru, właściciele i pracownicy (bez względu na podstawę
zatrudnienia wyłączenie dotyczy również zatrudnienia w ramach umów: o pracę, o dzieło, zlecenie) punktów
handlowych nabywających towary lub/i dystrybuujące towary Organizatora oraz małżonkowie i dzieci
wszystkich ww. osób.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
3.1 W Loterii biorą udział osoby określone w punkcie 2.1, które spełniają następujące warunki:
a) zakupią przynajmniej jeden produkt promocyjny w terminie od dnia 04.09.2017 r. do dnia
16.03.2018 r.;
b) wytną z opakowania Produktu promocyjnego część jego tylnej ściany wraz z niebiesko-białą
naklejką, (zawierającą informacje dotyczące zastosowania, przygotowania podłoża, sposobu użycia,
dodatkowe informacje, dane techniczne, kod kreskowy produktu, nazwę i adres Organizatora), w
Loterii biorą udział tylko prawidłowe zgłoszenia tj. prawidłowo wycięte, wyżej opisane części
opakowania Produktu promocyjnego wraz z nienaruszoną naklejką, wzór prawidłowo wyciętej
naklejki wraz z częścią opakowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
c) pobiorą i wydrukują ze strony internetowej Organizatora www.bluedolphin.pl w zakładce loteria,
Kartę zgłoszenia do Loterii, zwaną dalej Kartą, wzór Karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu;
d) przyślą prawidłowe zgłoszenie do Loterii, zawierające prawidłowo wypełnioną Kartę oraz
prawidłowo wyciętą częścią opakowania Produktu promocyjnego w kopercie, koniecznie z dopiskiem
loteria promocyjna „GRUNT O NAGRODY” , na adres Organizatora Loterii w Kielcach, ul.
Ściegiennego 248, 25-116 Kielce;
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e) zachowają dowód zakupu (paragon, faktura) Produktu promocyjnego, z którego wycięli i nadesłali
część opakowania.
Każda Karta zawiera miejsce na wpisanie obowiązkowych, uprawniających do udziału w Loterii
danych:
W przypadku osoby fizycznej:
imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mailowy, adres zamieszkania.
W przypadku firmy:
imię, nazwisko osoby reprezentującej firmę (osoba uprawniona do reprezentacji) nr NIP firmy, nr telefonu
firmy, adres e-mailowy firmy, adres firmy.
Karta w części do wypełnienia zawiera również następujące obowiązkowe oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na udział w Loterii "GRUNT TO NAGRODY".
„Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r., poz. 922) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Loterii XL-TAPEINTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 248,
25-116 Kielce, na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Loterii "GRUNT TO NAGRODY".
„Oświadczam, że nie jestem: członkiem Zarządu, pracownikiem i współpracownikiem Organizatora (bez
względu na podstawę zatrudnienia wyłączenie dotyczy również zatrudnienia w ramach umów: o pracę,
o dzieło, zlecenie), członkiem Komisji Nadzoru, właścicielem i pracownikiem (bez względu na podstawę
zatrudnienia wyłączenie dotyczy również zatrudnienia w ramach umów: o pracę, o dzieło, zlecenie) punktów
handlowych nabywających towary lub/i dystrybuujące towary Organizatora oraz małżonkiem i dzieckiem
wszystkich ww. osób.
Pod powyższymi oświadczeniami znajduje się miejsce na datę i podpis Uczestnika Loterii.
Dodatkowo Uczestnik loterii może wyrazić nieobowiązkowe zgody, nie mające wpływu na możliwość
udziału w Loterii:
„Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r., poz. 922) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Loterii XL-TAPEINTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 248,
25-116 Kielce, na potrzeby marketingowe tj. w celu promocji firmy i produktów XL-TAPEINTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od
XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce materiałów reklamowych
drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą
elektroniczną”.
Pod powyższymi oświadczeniami znajduje się miejsce na datę i podpis Uczestnika Loterii.
Prawidłowe zgłoszenie w Loterii spełnia wszystkie warunki opisane w punkcie 3. z wyłączeniem
wyrażenia zgód nieobowiązkowych.
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4. TERMIN I ZASADY LOSOWAŃ
4.1 Losowania nagród odbywają się w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 242. W losowaniach nagród
w Loterii biorą udział Uczestnicy, którzy nadesłali zgłoszenia do Loterii opisane w punkcie 3.1. niniejszego
Regulaminu.
Losowania odbywają się w następujących terminach:
a) 24.10.2017 r. – losowanie spośród zgłoszeń w Loterii nadesłanych w terminie
od 04.09.2017 r. do 23.10.2017 r. decyduje data wpływu do siedziby Organizatora Loterii.
b) 09.01.2018 r. – losowanie spośród zgłoszeń w Loterii nadesłanych w terminie
od 24.10.2017 r. do 08.01.2018 r. decyduje data wpływu do siedziby Organizatora Loterii.
c) 27.03.2018 r. – losowanie spośród zgłoszeń w Loterii nadesłanych w terminie
od 09.01.2018 r. do 26.03.2018 r. decyduje data wpływu do siedziby Organizatora Loterii.
d) Losowanie główne
24.04.2018 r. – losowanie spośród wszystkich zgłoszeń w Loterii (z wyłączeniem nagrodzonych
zgłoszeń w poprzednich losowaniach) nadesłanych w terminie
od 04.09.2017 r. do 26.03.2018 r. decyduje data wpływu do siedziby Organizatora Loterii.
4.2 Każdy Uczestnik Loterii może spełnić warunki regulaminu wielokrotnie. W przypadku wielokrotnego
spełnienia warunków opisanych punkcie 2. i 3. niniejszego Regulaminu, Uczestnik Loterii będzie posiadał
odpowiednio wielokrotną liczbę zgłoszeń w Loterii.
4.3 Jeden Uczestnik Loterii może nadesłać wiele zgłoszeń w Loterii. Jeden Uczestnik Loterii może wygrać
w losowaniu w danym terminie tylko jedną nagrodę.
4.4 Nagrody w poszczególnych losowaniach będą losowane w kolejności określonej w punkcie 5.1.
4.5 Losowania nadzoruje Komisja, o której mowa w punkcie 1.8 niniejszego regulaminu.
4.6 Przed każdym losowaniem w specjalnym pojemniku zostaną umieszczone wszystkie zgłoszenia do Loterii
nadesłane do siedziby Organizatora Loterii w terminach opisanych w punkcie 4.1.
4.7 Losowań ręcznych poprzez wyciagnięcie zgłoszeń do Loterii z pojemnika dokona osoba wyznaczona
przez Komisję. Komisja każdorazowo otworzy kopertę, w której znajduje się zgłoszenie do Loterii i sprawdzi
jego prawidłowość. W przypadku potwierdzenia prawidłowości wylosowanego zgłoszenia do Loterii Komisja
przyzna nagrodę określoną według kolejności zawartej w punkcie 1.5. W przypadku wylosowania
nieprawidłowego, niezgodnego z Regulaminem Loterii zgłoszenia do Loterii, Komisja odrzuci takie
zgłoszenie
i dokona ponownego losowania danej nagrody. Czynności te zostaną powtórzone do momentu
przyznania wszystkich nagród w danym losowaniu, z zastrzeżeniem udziału w losowaniu właściwej ilości
zgłoszeń do Loterii.
4.8 Po zakończeniu każdego losowania Komisja sporządza protokół z jego przebiegu.
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5. NAGRODY W LOTERII
5.1 Nagrodami w Loterii są:
a) w losowaniu, które obędzie się 24.10.2017 r.
- nagroda radio Makita DMR102 (BMR102) 4 szt. każde o wartości 490,77 zł brutto, łączna
wartość 1 963,08 zł brutto
- nagroda telefon Caterpillar CAT S30 4 szt. każdy o wartości 940,95 zł brutto, brutto, łączna
wartość 3 763, 80 zł brutto
b) w losowaniu, które obędzie się 09.01.2018 r.
- nagroda radio Makita DMR102 (BMR102) 4 szt. każde o wartości 490,77 zł brutto, łączna
wartość 1 963,08 zł brutto
- nagroda telefon Caterpillar CAT S30 4 szt. każdy o wartości 940,95 zł brutto, brutto, łączna
wartość 3 763, 80 zł brutto
c) w losowaniu, które obędzie się 27.03.2018 r.
- nagroda radio Makita DMR102 (BMR102) 4 szt. każde o wartości 490,77 zł brutto, łączna
wartość 1 963,08 zł brutto
- nagroda telefon Caterpillar CAT S30 4 szt. każdy o wartości 940,95 zł brutto, brutto, łączna
wartość 3 763, 80 zł brutto
d) w losowaniu głównym, które obędzie się 24.04.2018 r.
- nagroda laptop ASUS R541UA 1 szt. o wartości 2 149,00 zł brutto
Organizator przewidział w Loterii 25 szt. nagród o łącznej wartości 19 329,64 zł brutto.
5.2 Nagród w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
5.3 Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami podatkowymi.
W przypadku Zwycięzców - osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą
W związku z tym, że wartość poszczególnych nagród nie przekracza kwoty 2 280 zł brutto Organizator nie
ma obowiązku pobrania od Zwycięzców tych nagród, osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą zaliczki na zryczałtowany podatek od nagród w wysokości 10 %.
W przypadku Zwycięzców - osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej i posiadających zdolność prawną
Zwycięzcy nagród, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
i posiadające zdolność prawną, rozliczają wygraną w Loterii według obowiązujących go przepisów prawa
podatkowego.
5.4 Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
6. OGŁASZANIE WYNIKÓW LOSOWANIA i ODBIÓR NAGRODY
6.1 Powiadomienie o wynikach losowania nagrody następuje poprzez publikację w terminie 3 dni roboczych
od losowania: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w przypadku Laureata
osoby fizycznej; nazwy firmy i miejscowości w której znajduje się siedziba firmy w przypadku Laureata
firmy.
Wyniki Loterii są opublikowane w takiej formie na stronie www.bluedolphin.pl w zakładce Loteria.
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6.2 Dodatkowo Laureat Loterii zostanie poinformowany przez Organizatora o zdobyciu nagrody e-mailowo.
Organizator Loterii w ciągu 3 dni roboczych od dnia danego losowania, wysyła e-maila do Laureata nagrody
(na adres e-mailowy podany na Karcie).
6.3 Wszystkie nagrody zostaną przesłane do Laureatów przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową
w terminie 14 dni od każdego losowania, jednak nie później niż do 14.05.2018 r. decyduje data nadania
przesyłki. Na życzenie Laureata nagroda w ww. terminach może zostać wydana w siedzibie Organizatora.
6.4 Organizator przed wydaniem nagrody może zażądać okazania przez Laureata dowodu zakupu Produktu
promocyjnego, którego dotyczy wygrane zgłoszenie do Loterii.
6.5 Nieodebrane nagrody w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora Loterii.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą
kurierską lub osobiście na adres Organizatora Loterii z dopiskiem „Reklamacja – "GRUNT TO
NAGRODY" najpóźniej do dnia 23.05.2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.
7.2 Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 29.05.2018 r. nie są rozpatrywane mimo ich prawidłowej
daty nadania.
7.3 Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać: datę i miejsce zdarzenia, imię, nazwisko Uczestnika
Loterii składającego reklamacje, dokładny adres Reklamującego, jak również opis reklamacji, treść żądania
i podpis Uczestnika Loterii składającego reklamację.
7.4 Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od otrzymania reklamacji, włączając w to pisemne zawiadomienie
listem poleconym Uczestnika o wyniku reklamacji. Decyduje data nadania pisemnej odpowiedzi (listem
poleconym) na reklamacje.
7.5 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
7.6 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy
i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie,
bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamacje.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
8.2 Pełny Regulamin Loterii jest do wglądu w siedzibie Organizatora Loterii, oraz umieszczony na stronie
www.bluedolphin.pl w zakładce Loteria w terminie od 04.09.2017 r. do 22.06.2018 r.
Organizator
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Loterii promocyjnej "GRUNT TO NAGRODY" organizowanej przez XL-TAPEINTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: ul.
Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
Wzór prawidłowo wyciętej naklejki wraz z częścią opakowania z produktu Organizatora loterii XL-TAPEINTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - grunt głęboko penetrujący BDT17 5 kg lub
grunt uniwersalny BDT7 5 kg
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Loterii promocyjnej "GRUNT TO NAGRODY"
organizowanej przez XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielcach, adres siedziby: ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
Wzór Karty zgłoszenia do Loterii
Karty zgłoszenia do loterii promocyjnej pn. "GRUNT TO NAGRODY"
organizowanej przez XL-TAPE-INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
Wypełnia Uczestnik loterii osoba fizyczna
imię i nazwisko…………………
data urodzenia …………………
adres zamieszkania ……………
nr telefonu ……………………..
adres e-mailowy ……….............
Wypełnia Uczestnik loterii Firma
imię, nazwisko osoby reprezentującej Firmę (osoba uprawniona do reprezentacji) ……….
adres Firmy …………………………
NIP Firmy …………………………..
nr telefonu Firmy ……………………
adres e-mailowy firmy ………………
Oświadczenia obowiązkowe, warunkujące udział w loterii
„Wyrażam zgodę na udział w Loterii "GRUNT TO NAGRODY".
„Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r., poz. 922) na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Loterii XL-TAPEINTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 248,
25-116 Kielce, na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Loterii "GRUNT TO NAGRODY".
„Oświadczam, że nie jestem: członkiem Zarządu, pracownikiem i współpracownikiem Organizatora (bez
względu na podstawę zatrudnienia wyłączenie dotyczy również zatrudnienia w ramach umów: o pracę,
o dzieło, zlecenie), członkiem Komisji Nadzoru, właścicielem i pracownikiem (bez względu na podstawę
zatrudnienia wyłączenie dotyczy również zatrudnienia w ramach umów: o pracę, o dzieło, zlecenie) punktów
handlowych nabywających towary lub/i dystrybuujące towary Organizatora oraz małżonkiem i dzieckiem
wszystkich ww. osób.
Data……………..
podpis Uczestnika loterii …………
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