
 
 

 
Regulamin loterii fantowej 

 

1. Nazwa loterii fantowej  

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą: Uskrzydlamy 2022, 
świąteczna loteria charytatywna. 

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową  

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 40-061 Katowice, ul. Andrzeja 12a, KRS: 0000009221. 

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie  

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach 

4. Podstawa prawna  

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. 

Dz. U. z 2016, poz. 471).  

5. Zasięg loterii fantowej  

Loteria organizowana jest na terenie Miasta Katowice. 

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej  

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia tj.  

 

Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego, w tym: 

- zakup materiałów do prowadzenia działań, zajęć, animacji i warsztatów 

- zakup art. spożywczych i prowadzenie dozywiania 

- zakup art. przemysłowych, środków czystości, art. higienicznych 

- organizację i prowadzenie zajęć animacyjnych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych i 

psychorpofilaktycznych 

- organizację wyjść kulturalno-sportowych, wycieczek i rajdów 

- zakup leków i usłyg medycznych dla podopiecznych Placówki 

- zakup odzieży 

- zakup sprzętu i doposażenia Placówki 

- remonty, naprawy 

- koszty wycieczek i wyjśc kulturalno-sportowych 

 
7. Czas trwania loterii fantowej  
Loteria rozpocznie się w dniu 10 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 i zakończy się w dniu 11 grudnia 

2022 roku o godzinie 19.00. 

8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii  

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.  

8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 3 000 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu loteryjnego 

wynosi 10,00 złotych brutto. 

 



 
 

8.3. Każdy los posiada fragment do zdrapania, pod którym kryje się informacja czy los jest losem 

wygranym czy przegranym, tj. 

- losy wygrane –  informacja: Wygrałeś! Gratulacje!; 

- losy przegrane – informacja: Spróbuj jeszcze raz. Dziękujemy za wsparcie!. 

8.4. Każdy los posiada nr seryjny. Losy są oznaczone nr seryjnymi o numerach od 01/2022 do 

3000/2022. 

8.5 Każdy wygrany los przyporządkowany jest odpowiedniej nagrodzie, oznaczonej nr seryjnym 

wygranego losu. 

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych  

9.1. Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach: 

- 10 grudnia 2022 r. w Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 

109 w godzinach od 12.00 do 19.00; 

- 11 grudnia 2019 r. w Centrum Handlowym Silesia City Center w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 

109 w godzinach od 12.00 do 19.00; 

9.2. Organizator poinformuje o miejscach sprzedaży losów loteryjnych na swojej stronie internetowej 

anioly24.pl.  

10. Uczestnicy loterii fantowej  

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak 

również osoba poniżej 18 roku życia.  

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z 

organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej 

rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.  

10.3. Przed przystąpieniem do loterii należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Nabycie 

losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień 

oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.  

11. Zasady organizacji loterii fantowej  

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:  

- zakup losu loteryjnego za kwotę 10 zł brutto za sztukę w miejscach, o których mowa w punkcie 9.1. 

regulaminu powyżej; 

- w loterii wygrywa co dziesiąty los;  

- wygrane losy są oznaczone następującym tekstem: „Wygrałeś! Gratulacje!”; 

- wygrany los przyporządkowany jest odpowiedniej nagrodzie, oznaczonej nr seryjnym wygranego 

losu; 

- osoby które posiadają ważne losy wygrane mogą zgłosić się po odbiór nagród; 

- przedstawienie ważnego losu z czytelną informacją „Wygrałeś! Gratulacje!” jest warunkiem 

koniecznym do odebrania nagrody; 

- Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do odbioru nagrody osoby posiadające 

los/y zniszczone, nieczytelne, bądź sfałszowane;. 

11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów.  

 



 
 

12. Nagrody loterii fantowej  

12.1. Nagrodami są nagrody rzeczowe, których minimalna wartość wynosi 10,00 zł za sztukę. Listę 

nagród stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii. 

12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 15 137,80 złotych brutto.  

12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów 

loteryjnych wynosi 50,46%  

12.4. Fundatorami nagród w loterii są Organizator oraz partnerzy loterii. 

12.5. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.  

13. Miejsce i termin odbierania nagród  

13.1. Odbiór nagród odbędzie się w dniach: 

- 10 grudnia 2022 r. w godzinach 12.00 – 19.00 na Placu Śląskim (wejście do CH od strony szybu, w 

pobliżu info punktu), w Silesii City Center, Katowice ul. Chorzowska 109, 

- 11 grudnia 2022 r. w godzinach 12.00 – 19.00 na Placu Śląskim (wejście do CH od strony szybu, w 

pobliżu info punktu), w Silesii City Center, Katowice ul. Chorzowska 109, 

13.2. Do odbioru nagrody uprawnione są osoby przedstawiające wygrany los w specjalny sposób 

oznaczony, z którymi uczestnicy loterii stawią się na miejsce wydawania nagród. 

13.3. Wydawanie poszczególnych nagród odbędzie się pod nadzorem Komisji Loterii powołanej przez 

Organizatora. 

13.4. Osoby z wygranymi losami osobiście dokonują odbioru nagrody. 

13.5. W przypadku gdy los loteryjny nosi ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką 

kserograficzną lub powielonego inną techniką, jak również gdy los loteryjny jest uszkodzony w 

sposób uniemożliwiający jego odczytanie, Komisja Loterii stwierdza nieważności losu. Los loteryjny 

tym samym zostaje wykluczony z loterii.  

13.6. Wydanie nagród następuje bezpośrednio po zgłoszeniu się do miejsca odbioru nagród. 

14. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej  

14.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii. W 

skład Komisji wchodzić będą osoby posiadające znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.  

14.2. Komisja Loterii liczyć będzie 4 członków. W skład Komisji wchodzą: Bajka Monika, Anna 

Kowalkowska, Karolina Ślendakowska, Maciej Rogóż. 

14.3. Podczas odbioru nagród obecnych będzie min. 2 członków Komisji. 

15.2. Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu loterii. 

16. Zasady postępowania reklamacyjnego  

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii, nie później niż do 7 dnia 

następującego po zakończeniu  loterii. 

16.2. Reklamacje należy składać na adres siedziby Organizatora lub bezpośrednio w biurze 

Organizatora przy ul. Andrzeja 12a w godzinach jego otwarcia.  

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.  

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub 

datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.  

 



 
 

16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia jej 

wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu 

w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia.  

16.5. Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie.  

16.6. 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 Uskrzydlamy 2022, Świąteczna loteria charytatywna, dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej anioly24.pl i w miejscach sprzedaży losów loteryjnych, o 

których mowa w punkcie 9 regulaminu.  

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w 

Katowicach o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia 

dokonania zmiany.  

18.3 Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez 

uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, 

dystrybutor, sprzedawca.  

18.4. Administratorem danych osobowych uczestników loterii jest Organizator. Dane osobowe 

Uczestników loterii podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), oraz mogą być zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzenia loterii, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania 

nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne dla potrzeb 

przeprowadzenia loterii oraz wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz wszelkich czynności, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych.  

18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019, poz. 847 t.j.). 


