
Lublin, 15.01.2019 r. 

LOTERIA Urodzinowe – Love – Okularowe Salon Optyczny Wrzos Junior 

§ I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Loterii Paragonowej dalej „Loteria”) jest Salon Optyczny Wrzos z siedzibą 

w Lublinie, adres: ul. Królewska 13, 20-109 Lublin zwany dalej „Organizatorem”  

2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) stanowi podstawę Loterii oraz określa prawa i obowiązki jego 

uczestników.  

3. Loteria rozpoczyna się w dniu 04.02.2019 r. o godz 10:00 a kończy w dniu 08.02.2019 r. o godz 

18:00.  

4. W Loterii do wygrania w Salonie Optycznym Wrzos Junior ul. Kozia 3, Lublin jest Tablet oraz 2 

nagrody dodatkowe. 

5. W Salonie Optycznym Wrzos znajduje się urna, do której będą wrzucane wypełnione formularze 

wraz z paragonami, z której następnie w dniu 11.02.2019 r. zostanie wylosowany „Zwycięzca”. 

6. Wyniki losowania zostaną zamieszczone na stronie www.optykdladzieci.pl oraz 

www.optyklublin.pl. 

7. „Zwycięzcą” Loterii przeprowadzanej w Salonie Optycznym Wrzos Junior jest osoba, której 

Formularz zostanie wylosowany podczas losowania.  

8. ”Zwycięzca” Loterii nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną 

Nagrodę.  

§ II. Uczestnictwo w Loterii 

1. Uczestnikiem Loterii może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych.  

2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, jak i inne osoby biorące 

udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, w tym współpracownicy Organizatora, tj. osoby 

współpracujące (bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty, na rzecz których świadczą pracę lub 

usługi) z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych przy organizacji Loterii. W Loterii nie 

mogą również brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym punkcie, 

tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.  

3. Uczestnikiem Loterii może być osoba, która spełnia powyższe kryteria oraz, która w czasie trwania 

loterii określonym w §I pkt. 3 dokonała zakupu okularów w Salonie Wrzos Junior (przez Okulary 

rozumie się jednoczesny zakup oprawek i soczewek) oraz poprawnie wypełniła Formularz, dołączyła 

do niego oryginał paragonu i wrzuciła do urny znajdującej się w Salonie Wrzos Junior, w którym 

dokonała zakupu.  

4. Paragon fiskalny potwierdza zakup okularów, jeżeli spełnia następujące warunki:  
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a. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez Salon Optyczny Wrzos Junior, którego dane na nim się 

znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;  

b. jest czytelny, nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy 

jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest 

przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny czy stanowi połączenie dwóch różnych 

paragonów.  

§ III. Zasady i przebieg Loterii 

1. Loteria trwa od 04.02.2019 r. o godz 10:00 a kończy w dniu 08.02.2019 r. o godz 18:00.  

2. Aby zostać uczestnikiem Loterii należy w czasie trwania loterii określonym w §I pkt. 3 dokonać 

zakupu okularów w Salonie Wrzos Junior (przez Okulary rozumie się jednoczesny zakup oprawek 

i soczewek) oraz poprawnie wypełnić Formularz i dołączyć do niego paragon.  

3. Formularz wydawany jest przez pracowników Salonu. W Formularzu należy podać następujące 

informacje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer paragonu, a także wyrazić zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Salon Optyczny Wrzos.  

4. Do poprawnie wypełnionego Formularza należy dołączyć paragon (spiąć zszywaczem) i wrzucić do 

urny znajdującej się w Salonie.  

5. Jeden paragon może zostać użyty wyłącznie jeden raz.  

6. Po zakończeniu Loterii Urodzinowe – Love – Okularowe w Salonie Optycznym Wrzos Junior 

odbędzie się losowanie Nagrody oraz 2 nagród dodatkowych 

7. Losowanie Nagrody oraz 2 nagród dodatkowych odbędzie się poprzez ręczne wylosowanie 

Formularza.  

8. Podczas losowania zostanie wylosowanych sześć Formularzy: pierwszy z nich zwycięski (nagrodą 

jest tablet) oraz kolejne dwa (2 nagrody dodatkowe), oraz kolejne 3 które znajdą się na liście 

rezerwowej, zapisane w kolejności wylosowania.  

9. „Zwycięzcą” Loterii Urodzinowe – Love – Okularowe w Salonie Optycznym Wrzos Junior jest osoba, 

której Formularz zostanie wylosowany podczas losowania Nagrody oraz nagród dodatkowych. 

Wylosowane Formularze zostaną umieszczone na liście wyników losowania – liście zwycięskiej i liście 

rezerwowej. Jeżeli wylosowany Formularz nie spełnia warunków uczestnictwa opisanych w §II pkt. 1-

4 i/lub nie spełnia warunków opisanych w §III pkt 2-5 Nagroda przechodzi na kolejny wylosowany 

Formularz z listy rezerwowej i wtedy osoba wskazana na tym Formularzu nie zostaje Zwycięzcą 

losowania, a nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej. Jeżeli żaden z wylosowanych 

formularzy podczas danego losowania nie spełnia warunków uczestnictwa opisanych w §II pkt. 1- 3 

i/lub nie spełnia warunków opisanych w §III pkt. 2-5 następuje powtórzenie losowania jednak bez 

wcześniej wylosowanych formularzy.  

10. Losowanie Nagród oraz nagród dodatkowych odbędzie się w Salonie Optycznym Wrzos Junior w 

dniu 11.02.2019 r. o godz. 16:30, a jego wyniki zostaną opublikowane na stronie 

www.optykdladzieci.pl oraz www.optyklublin.pl po zakończeniu Loterii.  
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11. Zwycięzcy Loterii zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody oraz nagród dodatkowych drogą 

telefoniczną.  

12. Wydanie Nagrody oraz nagród dodatkowych Zwycięzcom odbędzie się niezwłocznie po 

zakończeniu Loterii w terminie ustalonym przez Organizatora ze zwycięzcami.  

13. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Loterii Urodzinowe – Love – Okularowe 

Organizator powoła dwuosobową Komisję Loterii w składzie określonym przez Organizatora (składa 

zostanie ogłoszony podczas losowania). Do zadań Komisji Loterii należeć będzie stałe czuwanie nad 

prawidłowością przebiegu Loterii, podejmowanie decyzji, w których pojawią się wątpliwości związane 

z Loterią, w tym dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu oraz wylosowanie zwycięskich 

Formularzy i prowadzenie listy Zwycięzców i listy rezerwowej. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie 

pozbawia Uczestników uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.  

§ IV. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Loterią mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej na adres: 

ul. Królewska 13, 20-109 Lublin w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników wskazanej w §III pkt. 10.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane podane przez Uczestnika w Formularzu zgłoszeniowym, imię, 

nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), również dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie 2 osób wskazanych 

przez Organizatora.  

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla 

pocztowego.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Loterii niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających przekazanie Nagrody.  

6. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później 

niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.  

7. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą listowną (na 

adres podany w reklamacji) najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję 

Sprawdzającą.  

8. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co w żaden sposób nie 

pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia uprawnień wynikającej z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa.  

§ V. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator (zgodnie z definicją z §I pkt 1). Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Loterii i wydania Nagrody oraz nagród 

dodatkowych zgodnie z przepisami prawa, a w przypadku składanych reklamacji – w celu 

rozpatrzenia reklamacji.  



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak 

możliwości przekazania Nagrody oraz nagród dodatkowych wyniknął wyłącznie z niepodania przez 

Uczestnika poprawnych danych wymaganych do doręczenia mu informacji o uzyskaniu Nagrody oraz 

nagród dodatkowych zgodnie z pkt 3 poniżej.  

3. Wydanie Nagrody oraz nagród dodatkowych jest uwarunkowane złożeniem podpisu na protokole 

odbioru danej Nagrody i spełnieniu warunków jej przekazania.  

4. Jeżeli okaże się, że Uczestnik naruszył Regulamin, Organizator jest uprawniony, aby wykluczyć 

Uczestnika z udziału w Loterii.  

5. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) danych 

identyfikujących uczestników zawodów, tj.: imię, nazwisko oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie 

trwania losowania (serwis fotograficzny). Uczestnicy loterii wyrażają zgodę na bezpłatne 

publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o zawodach oraz 

kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych 

i prasowych.  

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora Loterii 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.  

7. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny 

w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.optykdladzieci.pl 

w zakładce „Aktualności”. 


