REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
Love Nature
1.

Organizator i czas trwania loterii

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Love Nature", (dalej:
"Loterią") jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000243946 (dalej: "Organizator").

1.2.

Loteria rozpoczyna się w dniu 30 kwietnia 2019 r. i trwa do dnia 26 lipca 2019 r., przy
czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie
reklamacji zgodnie z pkt. 7 Regulaminu. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w
Loterii rozpoczyna się w dniu 30 kwietnia 2019 r. i trwa do dnia 20 maja 2019 r.

1.3.

Loteria urządzana jest na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.

Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej:
"Regulamin").

1.5.

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 165).

2.

Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1.

Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, ma miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dokonała w okresie od dnia 30
kwietnia 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. zakupu towarów z Katalogu Oriflame nr 7 za
kwotę co najmniej 69,00 zł brutto (dalej: "Uczestnik").

2.2.

W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora "Fortuna PS" Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, a także innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu Loterii oraz członkowie ich rodzin.

2.3.

Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku
przysposobienia.
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3.

Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1.

W okresie od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. dla Uczestników dostępny
będzie
Katalog
Oriflame
nr
7
oraz
pod
adresem
internetowym
www.oriflame.pl/loterialovenature formularz zgłoszeniowy do Loterii umożliwiający
dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia do Loterii (dalej: "Zgłoszenie").

3.2.

W celu dokonania Zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest w okresie od dnia 30 kwietnia
2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. dokonać zakupów dowolnych produktów znajdujących
się w Katalogu Oriflame nr 7 o łącznej wartości co najmniej 69,00 zł brutto.

3.3.

Aby wziąć udział w Loterii i losowaniu nagród Uczestnik powinien:
3.3.1. w okresie od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. dokonać zakupów
produktów Oriflame zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu;
3.3.2. otworzyć formularz zgłoszeniowy do Loterii znajdujący się pod adresem
www.oriflame.pl/loterialovenature, a następnie dokonać Zgłoszenia wypełniając
formularz rejestracyjny, wpisując w odpowiednie rubryki: swoje imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, dokładny adres zamieszkania
znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, numer konsultanta Oriflame
u którego zostały zakupione produkty Oriflame zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu, a w
przypadku gdy uczestnikiem jest konsultant Oriflame wskazać swój numer
konsultanta Oriflame oraz zaznaczyć odpowiednie pole, a następnie potwierdzić, że
zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Loterii, poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola;
3.3.3. przejść zabezpieczenie CAPTCHA wykonując zadania opisane w zabezpieczeniu;
3.3.4. nacisnąć przycisk wyślij zgłoszenie;

3.4.

O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez wiadomość e-mail wysłaną na
adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu, która zawiera aktywny link. Uczestnik w celu
rejestracji Zgłoszenia w systemie Organizatora zobowiązany jest kliknąć w przesłany
aktywny link. Każde poprawnie dokonane Zgłoszenie i zarejestrowane w systemie
Organizatora stanowi jeden los biorący udział w losowaniu.

3.5.

Jeden Uczestnik może dokonać maksymalnie 10 Zgłoszeń pod warunkiem spełnienia za
każdym razem wszystkich wymogów określonych w Regulaminie.
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3.6.

Organizator w dniu 21 maja 2019 r. spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w okresie
od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. przeprowadzi losowanie zwycięzców
nagród, o których mowa w pkt 4 Regulaminu ("Losowanie").

3.7.

W Losowaniu losowane są nagrody według następującej kolejności: 100 nagród, o
których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu, 10 nagród o, których mowa w pkt 4.1.2.
Regulaminu i 1 nagroda o, której mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu.

3.8.

Podczas Losowania losowanych jest 20 Zgłoszeń rezerwowych zwycięzców nagród o
których mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu, 10 Zgłoszeń rezerwowych zwycięzców nagród o
których mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu oraz 5 Zgłoszeń rezerwowych zwycięzców
nagród o których mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu. Zgłoszenia rezerwowe są losowane w
celu stworzenia listy rezerwowej, na wypadek gdyby Uczestnik który dokonał Zgłoszenia
wylosowanego w trakcie Losowania nie spełnił warunków udziału w Loterii i odbioru
nagrody określonych w Regulaminie.

3.9.

Losowanie przeprowadzone jest w ten sposób, że do każdego Zgłoszenia
przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Zgłoszenia
do Loterii. W trakcie losowania przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad
prawidłowością urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba naturalna i na tej
podstawie ustalane jest zwycięskie Zgłoszenie i Uczestnik który dokonał tego Zgłoszenia.
Liczba naturalna losowana jest poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0
do 9. Liczba pojemników z cyframi odpowiada liczbie cyfr z których składa się najwyższa
możliwa do wylosowania liczba w Losowaniu – najwyższy numer Zgłoszenia. Następnie z
każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul
powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.

3.10. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę każdego rodzaju.
4.

Nagrody Loterii

4.1.

Nagrodami w Loterii jest:
4.1.1. 100 filtrów dzbankowych BRITA Marella o wartości 59,99 zł brutto każdy;
4.1.2. 10 rowerów Electra o wartości 2.400,00 zł brutto każdy wraz z nagrodą pieniężną w
wysokości 267,00 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 2.667,00 zł każda;
4.1.3. samochód osobowy marki Toyota C-HR Hybrid silnik 1.2 Turbo 116 KM, kolor biały
o wartości 94.500,00 brutto zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10.500,00 zł.
Łączna wartość nagrody wynosi 105.000,00 zł brutto;

4.2.

Pula nagród w Loterii wynosi 137.669,00 złotych brutto.
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5.

Odbiór nagrody

5.1.

Zwycięzcy loterii informowani są o wygranej za pośrednictwem korespondencji email
wysłanej na adres wskazany przez zwycięzcę w Zgłoszeniu w ciągu 14 dni od dnia
Losowania po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji zakupu przez zwycięzcę towarów
uprawniających do udziału w Loterii, polegającej na sprawdzeniu czy zwycięzca faktycznie
dokonał zakupu za kwotę o łącznej wartości co najmniej 69,00 zł brutto produktów z
Katalogu Oriflame nr 7. Wyniki Loterii będą również publikowane na stronie
www.oriflame.pl/loterialovenature poprzez umieszczenie informacji o imieniu i miejscowości
zamieszkania zwycięzcy.

5.2.

Nagrody, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2. Regulaminu, są wysłane do zwycięzców w
nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2019 r.

5.3.

Nagroda, o której mowa w pkt. 4.1.3. Regulaminu jest wydawana w siedzibie Oriflame
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-675 przy ul. Wołoskiej 22 nie później niż do
dnia 28 czerwca 2019 r. Przed odbiorem nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.3. Regulaminu
zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać protokół odbioru
nagrody.

5.4.

Nagrody w Loterii są wydawane zwycięzcom, po uprzedniej weryfikacji przez Organizatora
czy zwycięzca spełnił wszystkie warunki udziału w Loterii, a w szczególności i nie wyłącznie
czy nie dokonał zwrotu zakupionego produktu w całości lub w części lub nie wymienił
zakupionego produktu na inny lub czy podał prawdziwe dane osobowe oraz czy nie podał
błędnych danych adresowych uniemożliwiających wysłanie nagrody.

5.5.

Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 200 z późn. zm.), co oznacza, że przed wydaniem nagrody o której mowa w pkt. 4.1.3.
Regulaminu, nagroda pieniężna jest potrącana przez Organizatora i przeznaczona na
zapłatę podatku od nagrody.

5.6.

Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

5.7.

Zwycięzca nie może przenieść prawa do wygranej nagrody na osobę trzecią.

5.8.

Nieodebrane przez zwycięzców nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.

6.

Komisja
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6.1.

Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii
i wydał regulamin jej działania.

6.2.

W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie
gier hazardowych i Regulaminu.

6.3.

Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z
niniejszego Regulaminu.

6.4.

Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7.

Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

7.1.

Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia
rozpoczęcia Loterii do dnia 8 lipca 2019 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego
terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 12 lipca 2019 r. nie są rozpatrywane
pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego na przesyłce
zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla
pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także
złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7.2.

Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i
nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym
reklamującego) datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz
przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających
reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. W
przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnoszący
reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.

7.3.

Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
Fortuna PS Sp. z o.o.
ul. Astronomów 12
01-450 Warszawa
lub na adres email biuro@fortunaps.pl
z dopiskiem reklamacja loterii – "Love Nature"

7.4.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej
komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.
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7.5.

Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu
poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w
przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 26 lipca 2019
r.

7.6.

Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.

Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

8.

Postanowienia końcowe

8.1.

Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod
adresem: www.fortunaps.pl, www.oriflame.pl/loterialovenature oraz w siedzibie
Organizatora w Warszawie przy ul. Astronomów 12. Na pisemny wniosek Uczestnika
Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową.

8.2.

Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak
również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.

8.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są
w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

8.4.

Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach
hazardowych.

8.5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z
Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.6.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Oriflame Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Dane Uczestników są
przetwarzane w celu przeprowadzenia Loterii. Podanie danych przez Uczestników jest
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz otrzymania nagrody i – w
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przypadku zgłoszenia takiego żądania – otrzymania imiennego zaświadczenia o
uzyskanej przez laureata wygranej jak również – w przypadku reklamacji – jest
niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
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