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Załącznik nr 1 

do Uchwały Zarządu BS w Wąsewie  

nr 51/2016 z dnia 01.09.2016 r. 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

„LETNIE WYGRYWANIE 

Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE” 

 
 

§1. 
 

INFORMACJE WSTĘPNE 
 
 

1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą „LETNIE 

WYGRYWANIE Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE”. 

 

2. Organizatorem loterii promocyjnej jest Bank Spółdzielczy w Wąsewie z siedzibą                    

w Wąsewie przy ul. Zastawskiej 8, 07 – 311 Wąsewo, NIP 759-000-20-08, REGON 

000508709, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000108612 zwany dalej 

„Organizatorem”. 

 

3. Loteria organizowana jest na terenie województwa mazowieckiego. Wykaz jednostek 

organizacyjnych Organizatora, w których odbywa się loteria stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

 

4. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 

 

5. Nagrodami w Loterii są nagrody rzeczowe w postaci: 

1. Rower      o wartości 800,00 zł, 

2. Odkurzacz wielofunkcyjny    o wartości 500,00 zł, 

3. Tablet        o wartości 400,00 zł, 

4. Wyciskarka do owoców i warzyw  o wartości 330,00 zł, 

5. Robot kuchenny    o wartości 300,00 zł, 

6. Leżak turystyczny    o wartości 280,00 zł, 

7. Namiot     o wartości 250,00 zł, 

8. Maszynka do mielenia mięsa    o wartości 240,00 zł, 

9. Lodówka turystyczna     o wartości 220,00 zł, 

10. Frytkownica     o wartości 200,00 zł, 

11. Odkurzacz samochodowy    o wartości 200,00 zł, 

12. Grill elektryczny    o wartości 190,00 zł, 

13. Komplet sztućców    o wartości 180,00 zł, 
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14. Parowar     o wartości 180,00 zł, 

15. Hamak ogrodowy     o wartości 180,00 zł, 

16. Zegarek damski    o wartości 170,00 zł, 

17. Zegarek męski    o wartości 170,00 zł, 

18. Krajalnica     o wartości 120,00 zł, 

19. Młynek do mielenia kawy   o wartości   90,00 zł, 

                                                                     Razem   5.000,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Łączna  wartość nagród wynosi – 5.000,00 zł brutto. 

 

§2. 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

 

7. Loteria trwa od dnia 01.12.2016 roku do dnia 14.10.2017 roku z tym, że okres promocji trwa 

od 01.12.2016 roku do 31.05.2017 roku. Przez okres promocji należy rozumieć okres 

zakładania i wpłaty na lokaty „LETNIE WYGRYWANIE Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 

W WĄSEWIE”. 

 

8. Uprawnione do udziału w niniejszej loterii są pełnoletnie osoby fizyczne, które w okresie 

objętym promocją założą u Organizatora lokatę terminową 9-miesięczną, na kwotę co 

najmniej 3.000,00 zł  lub jej wielokrotność, która na okres trwania Loterii przyjęła nazwę 

„LETNIE WYGRYWANIE Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE”  

i oprocentowana jest na poziomie ½ standardowej lokaty oszczędnościowej  9-miesięcznej 

dla wkładów w wysokości od 3.000,00 zł. Lokata ta prowadzona jest zgodnie  

z ,,Regulaminem oszczędnościowych lokat terminowych dla osób fizycznych w BS  

w Wąsewie” - z tym, że lokata „LETNIE WYGRYWANIE Z BANKIEM 

SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE” nie może być zakładana jako lokata wspólna, 

negocjowana, nie może też zostać założona drogą internetową. Powyższe lokaty dotyczą 

nowych środków pieniężnych wpłacanych do Banku.  

 

9. Wyłączeni z udziału w Loterii są: Członkowie Rady Nadzorczej Banku i ich 

Współmałżonkowie, Członkowie Zarządu Banku i ich Współmałżonkowie, Pracownicy            

i ich Współmałżonkowie, wstępni (Rodzice) i zstępni (Dzieci) I stopnia Członków Rady 

Nadzorczej, Członków Zarządu oraz Pracowników Banku. 
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10. Do losowania dopuszczane są lokaty, które spełniają łącznie warunki: 

Założone w okresie promocji tj. od dnia 01.12.2016 roku do dnia 31.05.2017 roku na 

minimalną kwotę - 3.000,00 zł bądź jej wielokrotność, ale nie więcej niż 30 000,00 zł i nie 

są zerwane do dnia losowania. 

Lokata jest prowadzona zgodnie z zasadami „Regulaminu prowadzenia oszczędnościowych 

lokat terminowych dla osób fizycznych w BS W Wąsewie. 

 

11. Zakładając powołaną powyżej lokatę terminową, w celu udziału w Loterii promocyjnej, 

pełnoletnie osoby fizyczne wyrażają zgodę na udział w Loterii, na przetwarzanie ich danych 

na potrzeby Loterii. Dodatkowo uczestnik może wyrazić zgodę na publikację swojego 

wizerunku uwiecznionego podczas odbioru nagrody. Wyrażenie zgody, o której mowa  

w niniejszym punkcie, nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii.  

 

12. Jeden udział w losowaniu nagród przypada na każdy wkład finansowy w wysokości  

3.000,00 zł  na lokatę terminową wymienioną w punkcie 8. 

a) Uczestnik może mieć maksymalnie 10 udziałów w losowaniu. Uczestnik może 

wygrać tylko jedną nagrodę. 

b) Dowodem udziału w loterii jest sporządzenie potwierdzenia otwarcia lokaty 

„LETNIE WYGRYWANIE Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE”.  

 

§3. 

LOSOWANIE, POWIADOMIENIE O WYNIKACH, ODBIÓR NAGRÓD 

 

13. Losowanie nagród odbywa się w dniu 15.08.2017 roku w Wąsewie, podczas obchodów 

uroczystości Święta Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej o godzinie 16.00  

i ma charakter publiczny. Godzina i miejsce losowania są podawane do wiadomości przez 

Organizatora, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Banku Spółdzielczego  

w Wąsewie i w jego jednostkach organizacyjnych w terminie 14 dni przed dniem losowania. 

 

14. W dniu 10.08.2017 roku Organizator sporządza imienny wykaz osób uprawnionych do 

udziału w Loterii, za kryterium przyjmując datę założenia lokaty, tj. od najwcześniej do 

najpóźniej założonych. Wykaz zawiera następujące dane: oddział (jednostkę organizacyjną) 

Banku, kolejne numery losów przyporządkowane każdemu udziałowi właściciela lokaty, 

modulo, imię i nazwisko właściciela lokaty, adres jego zamieszkania, oraz datę założenia 

lokaty.   
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15. W oparciu o sporządzony imienny wykaz przygotowywane są losy, na których zapisywany 

jest jedynie numer, który jest przyporządkowany udziałowi w losowaniu. 

 

16. Dodatkowo każdy udział weryfikowany jest przez Komisję Nadzoru Wewnętrznego  pod 

względem spełnienia warunków określonych w §2 Regulaminu.      

 

17. Urna z losami jest otwierana w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji 

Nadzoru Wewnętrznego, a losowania dokonuje jeden z Członków Komisji. Osoba ta wyciąga 

losy z urny. Po wyciągnięciu każdego losu Członek Komisji Nadzoru odczytuje numer 

znajdujący się na losie i podaje rodzaj wygranej,  a następnie po sprawdzeniu na wykazie 

numeru, który jest przyporządkowany udziałowi w losowaniu Przewodniczący podaje Imię  

i Nazwisko Uczestnika, oraz potwierdza rodzaj wygranej (nagrody losowane są w kolejności 

od najwyższych do najniższych wartościowo).  

 

18. Jeżeli wylosowany Los dotyczy Uczestnika, który już w poprzednim losowaniu wygrał 

nagrodę – Los jest odrzucany. 

 

19. Łączna pula nagród wynosi 5.000,00 PLN, a skład nagród określony jest w załączniku nr  

2 do regulaminu. 

 

20. Wyniki losowania nagród ogłaszane są przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru 

Wewnętrznego poprzez ich publiczne ogłoszenie w dniu losowania oraz ich wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Banku Spółdzielczego w Wąsewie i w jego jednostkach organizacyjnych do 

trzech dni od dnia losowania oraz na stronie internetowej Banku www.bswasewo.pl. 

 

21. Nagrody przewidziane w ramach niniejszej loterii promocyjnej, wydawane są zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

 

22. W celu odbioru nagrody Zwycięzca zgłasza się do Banku i okazuje osobie upoważnionej do 

wydawania nagród - potwierdzenie otwarcia lokaty, dowód tożsamości umożliwiający 

ustalenie zgodności danych osobowych oraz pisemne podpisane oświadczenie, że nie należy 

do grona osób wyłączonych z udziału w loterii (zgodnie z § 2 pkt. 9) niniejszego 

Regulaminu). Następnie pracownik Banku wpisuje dane Zwycięzcy do protokołu 

przygotowanego przez Komisję Nadzoru Wewnętrznego  w którym Zwycięzca kwituje 

odbiór nagrody. 

 

 

 

http://www.bsostrowmaz.pl/
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23. W przypadku, kiedy Zwycięzca nie może osobiście odebrać nagrody nagroda może być 

wydana osobie upoważnionej przez Zwycięzcę. Osoba upoważniona przez Zwycięzcę musi 

okazać się pełnomocnictwem z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy lub 

przedłożyć  pełnomocnictwo notarialne udzielone przez mocodawcę. 

 

24. Organizator Loterii nie przewiduje możliwości dokonania zmiany nagrody na inną, bądź 

wypłacenia jej równowartości w formie pieniężnej. 

 

25. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody. Nagrody przyznawane w Loterii posiadają gwarancje producenta.     

 

26. Nagrody są wydawane od dnia 15.08.2017 roku bezpośrednio po losowaniu a od 16.08.2017 

roku w siedzibie Banku Spółdzielczego w Wąsewie ul. Zastawska 8, 07 – 311 Wąsewo. 

Nieodebranie nagrody w terminie dwóch tygodni od tej daty jest równoznaczne z rezygnacją 

Zwycięzcy z nagrody. 

 

§4. 

PRAWIDŁOWOŚĆ URZĄDZANIA I PRZEPROWADZANIA LOTERII 

 

27. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej  

www.bswasewo.pl. Organizator Loterii na pisemną prośbę uczestnika prześle na wskazany 

przez niego adres Regulamin Loterii. 

 

28. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii promocyjnej sprawuje Komisja Nadzoru 

Wewnętrznego powołana przez Organizatora. Organizator wydał regulamin działania 

komisji. W składzie komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym 

wydanym przez Ministra Finansów.   

 

29. Komisja sporządza protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii na żądanie 

może zapoznać się z protokołem. 

 

§5. 

REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

 

30. Reklamacje są zgłaszane na piśmie na adres  siedziby Organizatora przy ulicy Zastawskiej 8 

 w Wąsewie,  najpóźniej do dnia 16.09.2017 roku. Reklamacje złożone po tym terminie nie 

są rozpatrywane. O dacie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego nadania 

http://www.bswasewo.pl/
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przesyłki z tym, że nie są rozpatrywane reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 

30.09.2017 roku.  

 

31. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru Wewnętrznego. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie 

reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres 07-311 Wąsewo ul. Zastawska 8  -  

z dopiskiem na kopercie: ”Reklamacja Loterii promocyjnej „LETNIE WYGRYWANIE  

Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE”. Pisemna reklamacja powinna zawierać 

następujące elementy: 

 

1. imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry, 

2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, 

3. rodzaj gry, 

4. treści żądania. 

 

32. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni, włączając w to zawiadomienie uczestnika                       

o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi 

przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 

 

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

stało się wymagalne. 

 

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

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

§6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

35. Zasady Loterii promocyjnej „LETNIE WYGRYWANIE Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 

W WĄSEWIE” określa niniejszy regulamin. Materiały reklamowe i promocyjne mają 

charakter informacyjny.   

 

36. W kwestiach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o grach 

hazardowych. 

 

37. Organizator Loterii jest obowiązany, na żądanie Zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie  

o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. 


