
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„Loteria Sinclair 2023”

I. Postanowienia ogólne

§1

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą “Loteria Sinclair 2023” (dalej: „Loteria”).

§2

Organizatorem Loterii jest Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8,
80-755 Gdańsk, numer KRS: 0000866894, NIP: 5833410227, REGON: 387388406 (dalej:
„Organizator”).

§3

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity Dz. U. 2023, poz. 227), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz
na podstawie niniejszego regulaminu Loterii (dalej: „Regulamin”).

§4

Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 227).

§6

Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 01.03.2023 roku do dnia 10.05.2024 roku, który jest
ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.

§7

1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców z branży HVAC (tj. osób prawnych, osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej) mających zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz posiadających

NOFSZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ▪ ul. Szafarnia 11/F8 ▪ 80-755 Gdańsk ▪ www.nofsza.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy ▪ KRS 0000866894 ▪ NIP: 583-341-02-27

1

https://www.nofsza.pl/


nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają
jeden z poniższych warunków:

a. posiadają ważny certyfikat dla przedsiębiorców F-GAZ,
b. posiadają ważny certyfikat personalny F-GAZ – w przypadku osób fizycznych

prowadzących działalność gospodarczą,
c. zatrudniają pracowników, posiadających ważny certyfikat dla personelu F-GAZ.
d. Wyżej wskazani przedsiębiorcy zwani są w dalszej części „Przedsiębiorcą” lub

„Uczestnikiem”).
2. Z udziału w Loterii wyłączeni są: hurtownie, dystrybutorzy urządzeń marki Sinclair oraz wszystkie

podmioty powiązane z nimi kapitałowo i osobowo.

§8

1. Loterią objęte są wszystkie urządzenia marki SINCLAIR, których importerem jest Technika
Chłodzenia Spółka z o.o., ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze, dostępne u autoryzowanych
dystrybutorów tych urządzeń, których podział na grupy wskazany jest na stronie
www.loteria.sinclair.pl (dalej: „Produkty”).

2. Z Loterii wyłączone są: zakupy części zamiennych, akcesoriów, opłaty za wydłużoną gwarancję,
zakup szkoleń, usług oraz serwis.

3. Do udziału w Loterii uprawnia zakup Produktu/Produktów za łączną kwotę nie mniejszą niż 100,00
zł netto udokumentowany na 1 dowodzie zakupu dokonany wyłącznie od autoryzowanego
dystrybutora urządzeń marki Sinclair (dalej „Dystrybutor”). Lista Dystrybutorów u których można
dokonać zakupu uprawniającego do udziału w Loterii dostępna jest na stronie
www.loteria.sinclair.pl.

§9

Organizator zapewni Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii.
Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii na stronie loteryjnej
www.loteria.sinclair.pl oraz w biurze Organizatora  tj. Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54
lok. 518, 00-695 Warszawa w trakcie trwania Loterii.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii

§10

1. Aby przystąpić do Loterii, Uczestnik jest zobowiązany spełnić łącznie poniższe warunki:
a. w terminie od dnia 01.03.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku dokonać u Dystrybutora

zakupu Produktów za kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł netto, z tym zastrzeżeniem,
że datą dokonania zakupu jest data sprzedaży wskazana na dowodzie dokonania
tego zakupu (dalej: Zakup promocyjny),
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b. następnie w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od daty zakupu, jednak nie później niż do
dnia 08.01.2024 roku, dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii (dalej:
„Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 2 niniejszego paragrafu.

2. Prawidłowe Zgłoszenie dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w terminie od
godz. 10:00:00 dnia 01.03.2023 roku do godz. 23:59:59 dnia 08.01.2024 roku poprzez prawidłowe
wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.loteria.sinclair.pl.
Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane:

a. imię i nazwisko osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu Przedsiębiorcy,
b. adres e-mail osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu Przedsiębiorcy,
c. numer telefonu osoby dokonującej Zgłoszenia w imieniu Przedsiębiorcy,
d. nazwa Przedsiębiorcy, który dokonał zakupu promocyjnego,
e. numer NIP Przedsiębiorcy,
f. numer dowodu zakupu,
g. data sprzedaży z dowodu Zakupu,
h. kwota netto zakupionych Produktów (finalna kwota do zapłaty, po odliczeniu

ewentualnych rabatów),
i. dystrybutor, u którego dokonano zakupu (Uczestnik wybiera dystrybutora z rozwijanej

listy),
j. oświadczenie Uczestnika (poprzez zaznaczenie checkbox-a), że zapoznał się z

treścią regulaminu Loterii oraz że spełnia jego warunki,
k. oświadczenie Uczestnika (poprzez zaznaczenie checkbox-a), że posiada ważny

certyfikat F-GAZ Przedsiębiorcy lub certyfikat dla personelu F-GAZ lub w przypadku
osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, certyfikat personalny
F-GAZ właściciela firmy.

Uczestnik zatwierdza ww. dane przyciskiem: „WEŹ UDZIAŁ”.
3. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie

przyjmującym Zgłoszenia. Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie
Zgłoszenia w bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie:
godzina.minuta.sekunda.

4. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód Zakupu promocyjnego w celu potwierdzenia
uprawnień do ewentualnej nagrody. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika wglądu do
oryginału dowodu Zakupu promocyjnego zgłoszonego w Loterii – w takim przypadku Uczestnik
zobowiązany jest przesłać oryginał dowodu Zakupu promocyjnego do wglądu w sposób określony
w par 16 pkt 3 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do
nagrody. Oryginał dowodu Zakupu promocyjnego zostanie odesłany do Uczestnika (na koszt
Organizatora) niezwłocznie po zakończeniu jego weryfikacji.

5. Dowodem Zakupu promocyjnego jest dokument potwierdzający dokonanie zakupu
Produktu/Produktów za kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł netto, który spełnia poniższe warunki: 

a. dowodem Zakupu promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest
wyłącznie faktura VAT wystawiona na osobę prawną, osobę fizyczną prowadzącą
działalność gospodarczą lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, na której nabywcą jest Przedsiębiorca zgłaszany do Loterii;

b. dowodem Zakupu promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie jest
paragon fiskalny, dokument potwierdzający dokonanie zamówienia, dokument
niefiskalny, faktura proforma oraz faktura zaliczkowa;

c. dowód Zakupu promocyjnego został wystawiony przez Dystrybutora;
d. dowód Zakupu promocyjnego jest prawdziwy, tzn. nie jest podrobiony lub

sfałszowany;
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e. dowód Zakupu promocyjnego nie jest uszkodzony w stopniu, który mógłby
powodować powstanie wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich
autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny w sposób, który utrudnia jego weryfikację;

f. na liście zakupów, na dowodzie Zakupu promocyjnego, jest słowo lub słowa
pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu/Produktów;

g. data zakupu widniejąca na dowodzie Zakupu promocyjnego przypada w okresie od
01.03.2023 roku do 31.12.2023 roku i jest tożsama lub wcześniejsza niż data
dokonania Zgłoszenia do Loterii. W przypadku, gdy data widniejąca na dowodzie
Zakupu promocyjnego jest tożsama z datą dokonania Zgłoszenia do Loterii, wówczas
godzina widniejąca na dowodzie zakupu promocyjnego musi być wcześniejsza niż
godzina dokonania ww. Zgłoszenia. Data i godzina na Dowodzie zakupu
promocyjnego nie może być późniejsza niż dzień i godzina dokonania Zgłoszenia.

6. Jeżeli z treści dowodu Zakupu promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktu
(np. z uwagi na niejednoznacznie określoną nazwę Produktu na dowodzie Zakupu promocyjnego
lub brak marki zakupionego Produktu), wówczas Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika
przedstawienia, w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych, dowodu Zakupu promocyjnego, na
którym znajdować się będzie adnotacja dokonana przez przedstawiciela Dystrybutora, w którym
został dokonany Zakup promocyjny, potwierdzająca fakt zakupu Produktu spełniającego warunki
Regulaminu (np. poprzez odręczny wpis wskazujący pełną nazwę zakupionego Produktu, z
uwzględnieniem jego marki, tj. Sinclair). Adnotacja powinna być opatrzona również pieczątką tego
Dystrybutora i czytelnym podpisem osoby dokonującej adnotacji. Ponadto Organizator zastrzega
sobie prawo weryfikacji dokonanego przez Uczestnika zakupu bezpośrednio u Dystrybutora –
weryfikacją obejmuje również dokonanie sprawdzenia czy kwota na zgłaszanym dowodzie zakupu
nie uległa korekcie (zmniejszenie wartości zakupionych Produktów).

7. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden dowód zakupu
może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz.

8. W przypadku, gdy ten sam dowód zakupu zostanie zgłoszony przez więcej niż jedną osobę
działającą w imieniu tego samego Przedsiębiorcy, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas
dokonania Zgłoszenia. W przypadku próby rejestracji Zakupu promocyjnego, który został już
zgłoszony do Loterii poprzez inną lub tą samą osobę w imieniu tego samego Przedsiębiorcy,
wówczas zakup ten nie zostanie zarejestrowany w Loterii, a na ekranie pojawi się komunikat
informujący o tym, że zakup został już zgłoszony w Loterii i nie można go ponownie zarejestrować
w Loterii.

9. W przypadkach wątpliwych decydować będzie osoba zarządzająca podmiotem zgłaszanym w
Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego/mailowego/osobistego z
osobą zarządzającą, w celu ustalenia osoby, która będzie uprawniona do dokonania Zgłoszenia w
Loterii w imieniu Przedsiębiorcy.

10. Organizator ma prawo w dowolnym momencie trwania Loterii zażądać okazania przez osobę,
która dokonała Zgłoszenia, pisemnej zgody osoby zarządzającej firmą na jej udział w Loterii. Takie
żądanie może zostać postawione telefonicznie/mailowo/osobiście. Osoba ta jest zobowiązana
wysłać/dostarczyć oryginał pisemnej zgody właściciela firmy na jej udział w Loterii w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu
terminu decyduje data nadania przez osobę, której postawiono ww. żądanie przesyłki kurierskiej
lub pocztowej, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty żądania. W
przypadku osobistego dostarczenia decyduje data dostarczenia przesyłki. Niespełnienie tego
warunku powoduje utratę prawa do nagrody.

11. Wszystkie Zgłoszenia dokonane zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego paragrafu biorą udział w
Loterii.
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§11

1. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub
robotów komputerowych). Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w
ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie generują Zgłoszenia oraz wykorzystywanie innych
sposobów wysyłania Zgłoszeń niż osobiste i samodzielnie dokonane Zgłoszenia. Organizator
zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii
urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.
Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz
organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie
systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania go jako laureata, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, zostanie mu odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie
wykluczony z Loterii.

2. W Loterii można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do
Loterii w imieniu osób trzecich oraz dokonywanie zgłoszeń do Loterii w imieniu osób fikcyjnych.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treść Zgłoszenia, indywidualne ustawienia (konfiguracje)
urządzeń, przy pomocy których dokonywane są Zgłoszenia, a także ustawienia występujące u
dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzysta Uczestnik przy
dokonywaniu Zgłoszenia. Niemożność otrzymywania komunikacji elektronicznej od Organizatora
spowodowana w szczególności działaniem programów antywirusowych, firewallem, zapchaniem
skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM obciąża
Uczestnika.

III. Nagrody

§12

1. W Loterii przewidziano następujące nagrody miesięczne o łącznej wartości 111.739,07 zł brutto:

a. nagrody losowane w dniu 04.04.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

voucher na weekend w Arłamowie 3 2 000,00 zł 6 000,00 zł
Odkurzacz Dyson V8 Origin 1 1 430,00 zł 1 430,00 zł
Strauss Engelbert vouchery 200 zł
(2x100) 10 200,00 zł 2 000,00 zł
Gra - drewniana wieża Sinclair 30 50,43 zł 1 512,90 zł

10 942,90 zł

b. nagrody losowane w dniu 08.05.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

Smartfon SAMSUNG Galaxy S22
8/128GB 5G 6.1" 120 Hz Zielony
SM-S901 + Zabezpieczenie ekranu

1 3 461,44 3 461,44

Zegarek sportowy GARMIN Instinct 2
Solar Grafitowy 2 1 729,00 zł 3 458,00 zł
karta media expert 200 PLN 10 200,00 zł 2 000,00 zł
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Scyzoryk Victorinox 1.3603.2 Spartan 15 110,91 zł 1 663,65 zł
10 583,09 zł

c. nagrody losowane w dniu 02.06.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

konsola XBOX Series X 2 2 299,00 zł 4 598,00 zł
Rower magnetyczny KETTLER Axos
Avior M 2 1 690,00 zł 3 380,00 zł
smartband Xiaomi Mi Band 7 10 209,00 zł 2 090,00 zł
Gra - drewniana wieża Sinclair 30 50,43 zł 1 512,90 zł

11 580,90 zł

d. nagrody losowane w dniu 03.07.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

laptop HP 15,6" 8GB RAM 2 2 049,00 zł 4 098,00 zł
dron DJI Mavic Mini 2 2 2 119,00 zł 4 238,00 zł
karta paliwowa ORLEN 200 PLN 10 200,00 zł 2 000,00 zł
Scyzoryk Victorinox 1.3603.2 Spartan 15 110,91 zł 1 663,65 zł

11 999,65 zł

e. nagrody losowane w dniu 02.08.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

voucher na weekend w Arłamowie 3 2 000,00 zł 6 000,00 zł
Odkurzacz Dyson V8 Origin 1 1 430,00 zł 1 430,00 zł
Strauss Engelbert vouchery 200 zł
(2x100) 10 200,00 zł 2 000,00 zł
Gra - drewniana wieża Sinclair 30 50,43 zł 1 512,90 zł

10 942,90 zł

f. nagrody losowane w dniu 04.09.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

Smartfon SAMSUNG Galaxy S22
8/128GB 5G 6.1" 120 Hz Zielony
SM-S901 + Zabezpieczenie ekranu

1 3 461,44 3 461,44

Zegarek sportowy GARMIN Instinct 2
Solar Grafitowy 2 1 729,00 zł 3 458,00 zł
karta media expert 200 PLN 10 200,00 zł 2 000,00 zł
Scyzoryk Victorinox 1.3603.2 Spartan 15 110,91 zł 1 663,65 zł

10 583,09 zł

g. nagrody losowane w dniu 03.10.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

konsola XBOX Series X 2 2 299,00 zł 4 598,00 zł
Rower magnetyczny KETTLER Axos
Avior M 2 1 690,00 zł 3 380,00 zł
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smartband Xiaomi Mi Band 7 10 209,00 zł 2 090,00 zł
Gra - drewniana wieża Sinclair 30 50,43 zł 1 512,90 zł

11 580,90 zł

h. nagrody losowane w dniu 06.11.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

laptop HP 15,6" 8GB RAM 2 2 049,00 zł 4 098,00 zł
dron DJI Mavic Mini 2 2 2 119,00 zł 4 238,00 zł
karta paliwowa ORLEN 200 PLN 10 200,00 zł 2 000,00 zł
Scyzoryk Victorinox 1.3603.2 Spartan 15 110,91 zł 1 663,65 zł

11 999,65 zł

i. nagrody losowane w dniu 05.12.2023 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

voucher na weekend w Arłamowie 3 2 000,00 zł 6 000,00 zł
Odkurzacz Dyson V8 Origin 1 1 430,00 zł 1 430,00 zł
Strauss Engelbert vouchery 200 zł
(2x100) 10 200,00 zł 2 000,00 zł
Gra - drewniana wieża Sinclair 30 50,43 zł 1 512,90 zł

10 942,90 zł

j. nagrody losowane w dniu 11.01.2024 roku:

Nagroda Liczba wartość jednostkowa
brutto

łączna
kwota

Smartfon SAMSUNG Galaxy S22
8/128GB 5G 6.1" 120 Hz Zielony
SM-S901 + Zabezpieczenie ekranu

1 3 461,44 3 461,44

Zegarek sportowy GARMIN Instinct 2
Solar Grafitowy 2 1 729,00 zł 3 458,00 zł
karta media expert 200 PLN 10 200,00 zł 2 000,00 zł
Scyzoryk Victorinox 1.3603.2 Spartan 15 110,91 zł 1 663,65 zł

10 583,09 zł

2. W Loterii przewidziano 1 nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki Audi A3
Limousine S line 30 81 kW (110 KM) oklejonego materiałami reklamowymi marki Sinlclair folią
zawierającą logotypy i wizerunki produktów marki Sinlclair. Wartość nagrody głównej wynosi
114.400,00 zł brutto.

3. Maksymalna pula wszystkich nagród w Loterii ma łączną wartość 226 139,07 zł brutto.
4. Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nabędą prawo

do nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród, ani
do otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego. Prawo do nagrody w Loterii nie
może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.
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IV. Losowanie Nagród Miesięcznych i Nagrody Głównej oraz sposób ich przyznania

§13

1. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii otrzymuje
odpowiednią liczbę losów biorących udział w losowaniach nagród (dalej: „Los”), według
następujących zasad:

a. za każde pełne 100,00 zł netto kwoty wskazanej w zarejestrowanym Zgłoszeniu
Uczestnik otrzymuje 1 Los w losowaniu nagród, z zastrzeżeniem ust b, c poniżej,

b. w losowaniu nagrody głównej biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy otrzymali nie
mniej niż 500 Losów w Loterii,

c. kwoty zakupów zarejestrowane w odrębnych Zgłoszeniach nie sumują się w celu
przyznania Losów; Przykładowo: Uczestnik zarejestrował w Loterii dwa Zgłoszenia: w
pierwszym Zgłoszeniu zarejestrował Zakup promocyjny za kwotę 260 zł netto, a w
kolejnym Zgłoszeniu Zakup promocyjny za kwotę 250 zł netto – Uczestnik otrzymuje
w Loterii 4 Losy.

2. Zakupy promocyjne dokonane na oddzielnych dowodach zakupu nie łączą się. W przypadku, gdy
Uczestnik wpisze w Zgłoszeniu wyższą kwotę, niż widnieje na zgłaszanym dowodzie Zakupu
promocyjnego, wówczas, Organizator uzna wyłącznie te Losy, które odpowiadają właściwej
kwocie zakupu Produktów, a wszystkie pozostałe Losy, w tym również Losy wylosowane jako
zwycięskie, zostaną uznane za błędne. Organizator będzie brał pod uwagę kolejność przyznania
Losów. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu za 1000,00 zł netto, w Zgłoszeniu wpisał
1200,00 zł netto i otrzymał 12 Losów, a jego jedenasty Los okazał się zwycięski (został
wylosowany) – wówczas Uczestnik traci prawo do nagrody. O kolejności losowanych losów
decydować będzie liczba porządkowa, która zostanie przyporządkowana do danego Losu
zgodnie z trybem pkt 4 par 14 Regulaminu.

§14

1. Losowania nagrody głównej oraz nagród miesięcznych odbędą się w biurze Organizatora: Biuro
Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa lub online – poprzez
dostęp do urządzenia losującego (serwer), który znajduje się pod adresem: Osiedle 2 Pułku
Lotniczego 47A, 31-870 Kraków.

2. Losowania nagród miesięcznych odbędą się w dniach:
a. 04.04.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie

Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.03.2023 roku do 31.03.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1a Regulaminu Loterii,

b. 08.05.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.04.2023 roku do 30.04.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 b Regulaminu Loterii,

c. 02.06.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.05.2023 roku do 31.05.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 cd Regulaminu Loterii,
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d. 03.07.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.06.2023 roku do 30.06.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 d Regulaminu Loterii,

e. 02.08.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.07.2023 roku do 31.07.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 e Regulaminu Loterii,

f. 04.09.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.08.2023 roku do 31.08.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 f Regulaminu Loterii,

g. 03.10.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.09.2023 roku do 30.09.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 g Regulaminu Loterii,

h. 06.11.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.10.2023 roku do 31.10.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 h Regulaminu Loterii,

i. 05.12.2023 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.11.2023 roku do 30.11.2023
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 i Regulaminu Loterii,

j. 11.01.2024 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Losy uzyskane na podstawie
Zgłoszeń zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.12.2023 roku do 08.01.2024
roku. Podczas losowania zostaną rozlosowane nagrody miesięczne wskazane w par
12 pkt 1 j Regulaminu Loterii.

W danym losowaniu nagrody miesięczne będą losowane od najbardziej do najmniej
wartościowych.

3. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 11.01.2024 roku - w losowaniu biorą udział
wyłącznie Uczestnicy, którzy uzyskali w Loterii nie mniej niż 500 Losów na podstawie Zgłoszeń
zarejestrowanych w Loterii w dniach od 01.03.2023 roku do 08.01.2024 roku. Nagroda główna
będzie losowana spośród wszystkich Losów Uczestników, którzy spełnili warunek uzyskania nie
mniej niż 500 Losów w Loterii.

4. Każde losowanie odbędzie się przy użyciu urządzenia losującego albo w sposób ręczny. O
sposobie losowania decyduje Komisja. W przypadku sposobu ręcznego losowanie odbędzie się
w następujący sposób: do każdego Losu dopuszczonego do danego losowania, przypisywana
jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe (dalej „Liczby
Porządkowe”) będą równe liczbie Losów, które przynależą do danego losowania. Organizator
przygotuje odpowiednią liczbę urn, których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie
Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5).
Pierwsza urna odpowiada cyfrze jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd. W
każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W
ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi z zakresu określonego przez wartość pierwszej cyfry w
ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546
Losów, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowania nagród odbywają się
poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną
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Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny przeznaczonej do losowania jednostek,
następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio. W wypadku, gdy podczas losowania
kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że wylosowane cyfry utworzą
kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas losowanie Liczby
Porządkowej jest powtarzane (począwszy od cyfry jedności i dalej odpowiednio). Losowanie
będzie powtarzane do momentu wylosowania Liczby Porządkowej, która znajduje się na liście
Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa
wyniesie 539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej
cyfrę 5, to wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb
Porządkowych, wówczas losowanie Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu
wylosowania Liczby Porządkowej, która występuje wśród Liczb Porządkowych znajdujących się
na liście Losów uprawnionych do danego losowania. 

5. Podczas losowania na każdą nagrodę zostanie wylosowany zwycięski Los oraz Los rezerwowy 1
i Los rezerwowy 2. W pierwszej kolejności zostaną rozlosowane zwycięskie Losy do każdej z
nagród, następnie Losy rezerwowe 1 i Losy rezerwowe 2 do nagród.

6. W losowaniu jeden Los może być wylosowany wyłącznie jeden raz, z zastrzeżeniem pkt 7
niniejszego paragrafu.

7. W losowaniu nagrody głównej biorą udział Losy wylosowane w losowaniach nagród
miesięcznych. Jeden Uczestnik może wygrać w każdym losowaniu nagród miesięcznych po 1
nagrodzie. Ponadto może wygrać nagrodę główną.

8. Wylosowane Losy zostaną poddane procesowi weryfikacji i zgodności z warunkami Regulaminu
Loterii.

§15

1. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody miesięcznej oraz głównej jest opłacenie przez
Przedsiębiorcę Zakupów promocyjnych zgłoszonych w zwycięskim Zgłoszeniu lub/oraz
wszystkich dokonanych Zakupów promocyjnych zgłoszonych w Loterii.

2. Organizator ma prawo zażądać od Przedsiębiorcy okazania dowodów spełnienia ww. warunku
pkt 1 niniejszego paragrafu. W takim przypadku Przedsiębiorca jest zobowiązany w ciągu 14 dni
kalendarzowych liczonych od dnia postawienia takiego żądania przez Organizatora okazać do
wglądu dokumenty potwierdzające opłacenie zgłoszonych w Loterii dowodów Zakupów
promocyjnych. Takie żądanie może być postawione przez Organizatora zgodnie z trybem pkt 3
par 16 Regulaminu. Organizator decyduje o tym, czy Przedsiębiorca ma okazać do wglądu
dokumenty dot. wybranych czy wszystkich Zakupów promocyjnych zgłoszonych w Loterii oraz
czy dokumenty mają być w oryginale czy mogą być kopią.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonania płatności za zakupione produkty
bezpośrednio u Dystrybutora – warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest dokonanie płatności
za zgłoszone w Loterii zakupy Produktów.

4. Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa
do nagrody. W takim wypadku, prawo do nagrody przechodzi odpowiednio na Uczestnika, który
dokonał Zgłoszenia, za które otrzymał Los wylosowany jako rezerwowy 1, a następnie
ewentualnie jako Zgłoszenie, za które otrzymał Los wylosowany jako rezerwowy 2.
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§16

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego:

a. Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz prowadzą
działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania
Loterii, w tym w szczególności:

i. jeżeli Uczestnik dokonał zwrotu zakupionych Produktów lub powstała korekta
wartościowa, obniżająca wartość zakupionych Produktów, na podstawie
których Uczestnik uzyskał Losy lub/oraz wygraną w Loterii,

ii. jeżeli Uczestnik posługuje się dowodem Zakupu promocyjnego bez zgody
osoby zarządzającej podmiotem zgłaszanym w Loterii.

2. Ponadto, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 1 niniejszego paragrafu,
Uczestnik traci prawa do wygranych nagród.

3. Dodatkowo Organizator może żądać od Uczestnika przesłania:
a. wszystkich dowodów Zakupów promocyjnych, które dotyczą wszystkich dokonanych

przez Przedsiębiorcę Zgłoszeń
lub/oraz
b. podpisanej i opieczętowanej (pieczęcią firmową) zgody osoby zarządzającej

podmiotem zgłaszanym w Loterii na dokonanie Zgłoszenia przez daną osobę.
Żądanie może zostać przedstawione w wiadomości e-mail/SMS lub/oraz telefonicznie.
Wówczas Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty z wymaganymi danymi
osobowymi pocztą mailową (na adres e-mail podany przez konsultanta podczas rozmowy
telefonicznej lub w wiadomości e-mail/SMS) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu pod podany adres e-mail. W takim przypadku, Uczestnik jest zobowiązany przesłać
skan lub zdjęcie dowodów Zakupów promocyjnych.

4. Przesłane dowody Zakupów promocyjnych muszą spełniać warunki wskazane w pkt 5 par 10
Regulaminu oraz zawierać dane wskazane w Zgłoszeniach.

5. Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.

VI. Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody

§17

1. Wyniki Loterii dostępne będą w biurze Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul. Nowogrodzka
50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa. Na stronie Loterii www.loteria.sinclair.pl zostaną podane
miejscowości, w których prowadzona jest działalność nagrodzonych Przedsiębiorców. Ponadto,
laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysyłkę wiadomości e-mail na adresy
e-mail podane w zwycięskich Zgłoszeniach, nie później niż w ciągu 10 dni liczonych od daty
losowania.

2. Nagrody miesięczne zostaną wysłane na adresy prowadzonej działalności Przedsiębiorców
pocztą kurierską lub zostaną dostarczone przez przedstawiciela Organizatora najpóźniej do dnia
29.03.2024 roku.
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3. Nagroda Główna zostanie wydana w siedzibie spółki Technika Chłodzenia Sp. z o.o., ul.
Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze lub u wybranego przez Organizatora dealera Audi najpóźniej do
dnia 29.03.2024 roku. O miejscu wydania nagrody głównej zwycięzca zostanie powiadomiony
mailowo oraz telefonicznie.

4. Wszystkie nagrody zostaną przekazane osobie reprezentującej Przedsiębiorcę zgodnie z
odpisem KRS lub wpisem do Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającej pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem
mocodawcy.

5. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Przedsiębiorcy zobowiązani są samodzielnie dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych
związanych z otrzymaniem nagrody, stanowiących przychód z ich działalności gospodarczej -
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Nieodebrane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
7. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii

§18

1. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii.
Osoba ta:

a. zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art.
24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2022, poz.
227);

b. mieć nienaganną opinię;
c. posługiwać się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;
d. nie być skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Dodatkowo, Organizator powoła Komisję Loterii, której członkowie są odpowiedzialni za
realizację wyznaczonych przez Organizatora czynności związanych z przebiegiem
Loterii. Organizator Loterii wyda regulamin działania Komisji Loterii. Osoby będące w składzie
Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

§19

1. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 07.04.2024 roku. Reklamacje rozpatruje
Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem poleconym,
kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora  tj. Biuro Nofsza sp. z o.o., ul.
Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: office@nofsza.pl.

2. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona
za pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko,
dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry
jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia
reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres
elektroniczny do komunikacji.
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3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku
wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia
przesyłki. W przypadku zachowania terminu do wniesienia reklamacji drogą elektroniczną
decyduje data wpływu na serwer Organizatora.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 10.05.2024 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku
reklamacji).

§20

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

IX. Postanowienia końcowe

§21

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane
przez sąd powszechny.

2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

X. Dane osobowe

§22

Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych w celu realizacji Loterii jest
Organizator - Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane
wyłącznie w celu związanym z organizacją Loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Loterii,
ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z
przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami
sprawozdawczymi. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz
czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, który został określony w ustawie o grach
hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym
nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi
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przepisami prawa w tym zakresie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności
podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie
niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia
bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i
rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt
do Administratora: e-mail: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych lub biura
Administratora: Biuro Nofsza sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 518, 00-695 Warszawa.
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