REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„Loteria TO SIĘ KLEI”

I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą “Loteria TO SIĘ KLEI” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8,
80-755 Gdańsk, numer KRS: 0000866894, NIP: 5833410227, REGON: 387388406 („Organizator”).
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst
jednolity Dz. U. 2020, poz. 2094), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz
na podstawie niniejszego regulaminu Loterii („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. 2020, poz. 2094).
§6
1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 17.05.2021 roku do dnia 15.11.2021 roku, który
jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
2. Loterią objęte są wszystkie produkty następujących marek: KROPELKA, KROPELKA ŻEL,
POXIPOL, POXILINA, OŚMIORNICZKA, TADAM, których importerem jest firma BRIPOX Sp.
z o.o., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa (“Produkty”).
3. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych będących właścicielami lub
pracownikami punktów sprzedaży detalicznej, które zostały zaproszone do Loterii
(“Uczestnik”). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy o
współpracę oraz umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
W przypadku, gdy Uczestnikiem Loterii będzie pracownik punktu sprzedaży, wówczas jest on
zobowiązany posiadać pisemną zgodę właściciela punktu sprzedaży na udział w Loterii (wzór
zgody znajduje się na stronie www.kropelka.expert). Z jednego punktu sprzedaży może brać
udział wyłącznie jeden Uczestnik.
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4. Każdy punkt sprzedaży zaproszony do Loterii, otrzyma indywidualny próg zakupowy wraz z
wytycznymi dotyczącymi sposobu ekspozycji zakupionych Produktów (“Próg”), którego
osiągnięcie uprawniać będzie do udziału w Loterii. Progi ustalane są na podstawie wielkości
punktu sprzedaży oraz jego lokalizacji.
5. Zaproszenie do loterii oraz informacje dot. wysokości Progu zostaną przekazane punktom
sprzedaży znajdującym się w bazie danych spółki Bripox sp. z o.o. oraz które zgłosiły chęć
przystąpienia do Loterii i wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego
rejestrację Zgłoszeń w Loterii. W Loterii są 4 Progi:
a. Próg 1: zakup Produktów za kwotę 500 zł netto, w tym nie mniej niż 90 sztuk kleju
marki “Kropelka”; Sposób ekspozycji: bezpośrednia strefa kas (min. 48 sztuk
widocznie wyeksponowanego kleju marki “Kropelka”), ekspozycja na półkach, hakach,
stripach, na podajnikach PCV, w koszu zasypowym oraz inne formy dodatkowej
ekspozycji,
b. Próg 2: zakup Produktów za kwotę 250 zł netto, w tym nie mniej niż 40 sztuk kleju
marki “Kropelka”; Sposób ekspozycji: bezpośrednia strefa kas (min. 24 sztuk
widocznie wyeksponowanego kleju marki “Kropelka”), ekspozycja na półkach, hakach,
na crosach, w podajnikach PCV, w koszu zasypowym i inne formy dodatkowej
ekspozycji,
c. Próg 3: zakup Produktów za kwotę 150 zł netto, w tym nie mniej niż 24 sztuki kleju
marki “Kropelka”; Sposób ekspozycji: bezpośrednia bliskość kasy, dowolność sposobu
eksponowania (klej marki “Kropelka” w ilości nie mniejszej niż 12 szt. powinna być
widoczna dla klienta stojącego przy kasie),
d. Próg 4: zakup Produktów za kwotę 100 zł netto, w tym nie mniej niż 18 sztuk kleju
marki “Kropelka”; Sposób ekspozycji: bezpośrednia bliskość kasy, dowolność sposobu
eksponowania (klej marki “Kropelka” w ilości nie mniejszej niż 12 szt. powinna być
widoczna dla klienta stojącego przy kasie).
6. Z udziału w Loterii wyłączeni są: pracownicy Organizatora oraz spółki E-brigde Sp. z o.o., Al.
Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa.
7. Do udziału w Loterii uprawnia zakup Produktów oraz ich ekspozycja w punkcie sprzedaży
zgłoszonym w Loterii zgodnie z wyznaczonym Progiem (patrz pkt 5 niniejszego paragrafu) w
dniach od 17.05.2021 roku do 25.07.2021 roku. Zakup Produktów i ich ekspozycja dokonane
przed lub po upływie ww. terminu, nie uprawnia do udziału w Loterii.
§7
Regulamin Loterii jest
www.kropelka.expert.
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II. Warunki uczestnictwa w Loterii
§8
1. Aby przystąpić do Loterii, Uczestnik jest zobowiązany w terminie od dnia 17.05.2021 roku do dnia
25.07.2021 roku spełnić poniższe warunki:
a. dokonać zakupu Produktów za kwotę nie mniejszą niż wskazaną w wyznaczonym i
przynależnym do Uczestnika Progu, z zastrzeżeniem, że zakup ten musi być
udokumentowany na jednym dowodzie zakupu,
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b. przygotować w punkcie sprzedaży zgłoszonym w Loterii ekspozycję zakupionych
Produktów według zasad określonych w wyznaczonym o przynależnym do Uczestnika
Progu,
c. wykonać zdjęcie ekspozycji zakupionych Produktów,
d. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii („Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 3
niniejszego paragrafu.
2.

3.

4.

5.

6.

Uczestnik jest zobowiązany wykonać zdjęcie przygotowanej w zgłoszonym w Loterii punkcie
sprzedaży ekspozycji Produktów, która będzie spełniać warunki określone w wyznaczonym i
przynależnym do Uczestnika Progu. Uczestnik jest zobowiązany w trakcie trwania Loterii zachować
wszystkie zgłoszone oryginały dowodów zakupu oraz wykonane zdjęcia ekspozycji Produktów.
Prawidłowe Zgłoszenie dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane w terminie od
godz. 10:00:00 dnia 17.05.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 25.07.2021 roku poprzez prawidłowe
wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.kropelka.expert.
Prawidłowo wypełniony formularz zawiera dołączone przez Uczestnika: zdjęcie dowodu zakupu i
ekspozycji Produktów znajdującej na terenie punktu sprzedaży, który Uczestnik zgłasza w Loterii
oraz podane następujące dane/oświadczenia:
a. Imię,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. NIP punktu sprzedaży (z rozwijanej listy),
e. Nazwę punktu sprzedaży,
f. kwotę netto zakupu Produktów (w przypadku, w którym na dowodzie widnieją
dodatkowo inne towary, Uczestnik jest zobowiązany odliczyć wartość tych towarów i
wpisać wyłącznie pozostałą kwotę zakupu Produktów z dowodu zakupu); Kwota netto
nie może być niższa niż wyznaczona w Progu,
g. datę zakupu Produktów widniejącą na dowodzie zakupu,
h. numer dowodu zakupu,
i. oświadczenie Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól), że posiada:
● dowód zakupu Produktów,
oraz
● zdjęcie ekspozycji Produktów na terenie punktu sprzedaży, którego NIP
Uczestnik zgłosił w Loterii.
W celu dokonania i rejestracji Zgłoszenia, Uczestnik potwierdza ww. dane i informacje przyciskiem
“GRAJ”. Po dokonaniu Zgłoszenia, następuje udostępnienie sześciu zakrytych pól tak zwanej dalej
„e-Zdrapki”, których odkrycie powoduje wyświetlenie się informacji o wygranej lub jej braku zgodnie
z trybem z par 10 pkt 5 Regulaminu.
Ponadto na podany w formularzu adres e-mail jest przesłany link aktywujący, którego kliknięcie
spowoduje aktywację konta Uczestnika przypisanego do zgłoszonego punktu sprzedaży. Link
zostanie wysłany jednorazowo po dokonaniu pierwszego Zgłoszenia w Loterii przypisanego do
punktu sprzedaży.
Po dokonaniu pierwszego Zgłoszenia w Loterii, następuje automatyczne utworzenie konta
Uczestnika, które powiązane jest z NIP-em, punktem sprzedaży, adresem e-mail oraz numerem
telefonu podanym w tym Zgłoszeniu. Uczestnik dokonując kolejnego Zgłoszenia jest zobowiązany
posługiwać się danymi (NIP, punkt sprzedaży, adres e-mail oraz numer telefonu) tożsamymi z
danymi podanymi w pierwszym Zgłoszeniu.
W celu dostępu do konta Uczestnika (“Konto”), Uczestnik jest zobowiązany wejść w link
aktywacyjny i utworzyć hasło dostępu do Konta. Link aktywacyjny zostanie przesłany jednorazowo
na adres e-mail Uczestnika, bezpośrednio po dokonaniu pierwszego Zgłoszenia w Loterii. Po
ustawieniu hasła, Uczestnik ma dostęp do swojego Konta podając podczas logowania login (adres
email) oraz hasło.
Uczestnik, który dokonał zakupu Produktów za wielokrotności kwoty netto wskazanej w Progu,
który do niego przynależy, otrzymuje odpowiednią liczbę e-Zdrapek, według zasady, że za każdą
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pełną kwotę Progu Uczestnik otrzymuje jedną e-Zdrapkę. Przykładowo: Uczestnik jest przypisany
do Progu 2 i dokonał zakupu za kwotę 1.200,00 zł netto - Uczestnik otrzymuje 4 e-Zdrapki.
Uczestnik może odkryć wszystkie e-Zdrapki bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia lub w innym
terminie, nie późniejszym niż 28.07.2021 roku - wszystkie nieodkryte e-Zdrapki znajdować się będą
w Koncie Uczestnika. W celu ich odkrycia Uczestnik jest zobowiązany nacisnąć stosowny przycisk
znajdujący się przy e-Zdrapce, którą chce odkryć Uczestnik. Wyjątkiem jest e-Zdrapka, która
automatycznie wyświetlana jest jako pierwsza w kolejności bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia,
tj. wypełnieniu Formularza – ta e-Zdrapka wymaga odkrycia pól niezwłocznie po jej wyświetleniu i
nie można jej odkryć w terminie późniejszym.
7.

Dowód zakupu Produktów musi spełniać następujące warunki:
a. dowód zakupu jest prawdziwy i oryginalny;
b. dowód zakupu Produktów nie jest uszkodzony w stopniu, który mógłby powodować
powstanie wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w
szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany,
niewyraźny w sposób, który utrudnia jego weryfikację, jak też nie stanowi połączenia
dwóch różnych dowodów zakupu;
c. data widniejąca na dowodzie zakupu Produktów przypada w okresie od dnia
17.05.2021 roku do dnia 25.07.2021 roku i jest tożsama lub wcześniejsza niż data
dokonania Zgłoszenia do Loterii. W przypadku, gdy data widniejąca na dowodzie
zakupu jest tożsama z datą dokonania Zgłoszenia do Loterii, wówczas godzina
widniejąca na dowodzie zakupu musi być wcześniejsza niż godzina dokonania ww.
Zgłoszenia,
d. na liście zakupów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup
dotyczy Produktu/Produktów,

e. dowodem zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być: paragon fiskalny,
faktura wystawiona na osobę prawną, osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
dokument przesunięcia międzymagazynowego oraz dokument wewnętrzny zakupu,
f. dowodem zakupu na potrzeby Loterii nie jest w szczególności jego kserokopia, kopia
notarialnie poświadczona, wtórnik, odpis, duplikat, skan.
W razie utraty lub
zniszczenia oryginału dowodu Zakupu Produktów stwierdzającego udział w Loterii,
Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
8. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z tym zastrzeżeniem, że jeden dowód zakupu
może być zgłoszony w Loterii wyłącznie jeden raz.
9. 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.
10. Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem pkt 3 niniejszego paragrafu biorą
udział w Loterii.
11. 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 dokonanie 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.
12. 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.
Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z
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jednego adresu e-mail oraz jednego numeru telefonu. Zgłoszenie w Loterii przez tego samego
Uczestnika przy użyciu zgłoszonego wcześniej zakupu Produktów, ale z użyciem innych danych
osobowych stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę wykluczenia danej
osoby z udziału w Loterii.
13. 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
§9
1.

2.

3.
4.

W Loterii przewidziano następujące kategorie Nagród Dodatkowych (m.in. kody elektroniczne
oraz vouchery na zakupy w wybranych sieciach sklepów, zakup sprzętu RTV/AGD):
a. Kategoria IV – 250 nagród, każda o wartości nie mniejszej niż 25,00 zł brutto i nie
większej niż 30,00 zł brutto; maksymalna wartość nagród kategorii IV wynosi 7.500,00
zł brutto,
b. Kategoria III – 250 nagród, każda o wartości nie mniejszej niż 45,00 zł brutto i nie
większej niż 50,00 zł brutto, maksymalna wartość nagród kategorii III wynosi
12.500,00 zł brutto,
c. Kategoria II – 150 nagród, każda o wartości nie mniejszej niż 90,00 zł brutto i nie
większej niż 100,00 zł brutto, maksymalna wartość nagród kategorii II wynosi
15.000,00 zł brutto,
d. Kategoria I – 50 nagród, każda o wartości nie mniejszej niż 450,00 zł brutto i nie
większej niż 500,00 zł brutto, maksymalna wartość nagród kategorii I wynosi
25.000,00 zł brutto.
Maksymalna wartość Nagród Dodatkowych wynosi 60.000,00 zł brutto. Rodzaje nagród
Dodatkowych wskazane będą bezpośrednio po odkryciu zwycięskiej e-Zdrapki lub w Koncie
Uczestnika. W przypadku, gdy pula danego rodzaju nagrody z określonej Kategorii zostanie
wyczerpana, wówczas laureat jest zobowiązany dokonać wyboru nagrody z pozostałej puli.
W Loterii przewidziano 8 Nagród Głównych o łącznej wartości 15.600,00 zł:
a. 6 Nagród Głównych, każda w postaci grilla gazowego Weber o wartości 2.200,00 zł
brutto,
b. 2 Nagrody Główne, każda w postaci vouchera na jazdę samochodem sportowym o
wartości 1.200,00 zł brutto.
Maksymalna pula wszystkich nagród w Loterii ma łączną wartość 75.600,00 zł brutto.
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.

IV. Losowanie Nagród Dodatkowych i Nagród Głównych oraz sposób ich przyznania
§10
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1.

2.

3.

4.

5.

Nagrody Dodatkowe oraz Nagrody Główne są przyznawane w sposób losowy zgodnie z czasem
dokonania Zgłoszenia lub odkrycia e-Zdrapek według zasad wskazanych w par 8 pkt 6
Regulaminu według poniższych wytycznych:
a. Nagrody Dodatkowe:
●
na czas od godz. 10:00:00 dnia 17.05.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 25.07.2021
roku przypadają Nagrody Dodatkowe,
●
do każdej Nagrody Dodatkowej przynależy zwycięski dzień oraz zwycięska godzina w
formacie: godzina.minuta.sekunda (przykładowo: 10.58.32) („Godzina”) z zakresu
godzinowego od 00:00:00 do 23:59:59 (z wyłączeniem nagród przypadających na
dzień 17.05.2021 roku, które dotyczą zakresu godzinowego od 10:00:00 do 23:59:59),
b. Nagrody Główne:
●
na każdy etap trwania okresu dokonania Zgłoszeń w terminie od dnia 17.05.2021 roku
do dnia 11.07.2021 roku przypada 1 nagroda Główna; etapów jest 8 - każdy etap trwa
7 dni (począwszy od dnia 17.05.2021 roku),
●
do każdej nagrody przynależy:
- zwycięski dzień z danego etapu, do którego przynależy nagroda,
oraz
- zwycięska Godzina z zakresu godzinowego od 00:00:00 do 23:59:59, z
zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w pierwszym etapie zwycięskim dniem
będzie 17.05.2021 roku, wówczas zwycięska Godzina dotyczyć bedzie
zakresu godzinowego od 10:00:00 do 23:59:59.
Zwycięskie Godziny wraz z wskazaniem daty i nagrody są umieszczone na liście – lista ta jest
dokumentem poufnym i dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych. Każda nagroda wraz z
odpowiadającym jej dniem i zwycięską Godziną jest wprowadzona do systemu
informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii. Zwycięska Godzina decyduje o
tym, kiedy nastąpi wygrana zgodnie z trybem pkt 3 niniejszego paragrafu. W przypadku gdy
którejkolwiek nagroda Główna nie została rozdysponowana do dnia 11.07.2021 roku,
wówczas Komisja przyporządkuje do tej nagrody zwycięską Godzinę oraz zwycięski dzień z
zakresu czasowego od 12.07.2021 do 25.07.2021 roku.
Przyporządkowanie Godzin do Nagród zostanie dokonane przez członków Komisji Loterii, o której
mowa w par. 13 niniejszego Regulaminu. Lista zwycięskich dni i Godzin jest przechowywana u
Organizatora i znana jest wyłącznie Organizatorowi, który nie jest uprawniony do ujawniania jej
osobom trzecim.
Zwycięzcą Nagrody Dodatkowej/Głównej zostaje osoba, która jako pierwsza:
●
dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem par 8 pkt 3 Regulaminu,
oraz/lub
●
odkryje e-Zdrapkę poprzez naciśnięcie stosownego przycisku zgodnie z trybem par 8
pkt 6 Regulaminu,
w danym dniu o zwycięskiej Godzinie lub jako pierwsza dokona Zgłoszenia lub odkryje e-Zdrapkę
po upływie zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia
lub nie odkryje e-Zdrapki o zwycięskiej Godzinie).
W przypadku, gdy w zwycięskim dniu o zwycięskiej Godzinie wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie
oraz/lub zostanie odkryta więcej niż jedna e-Zdrapka, wówczas o pierwszeństwie decyduje czas
liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku (setne tysięczne sekundy). Zgłoszenie
lub e-Zdrapka, które/a zostało/a zarejestrowane/a w systemie jako pierwsze/a z dokładnością do
szóstego miejsca po przecinku otrzymuje prawo do nagrody. Zasada ta obowiązuje również w
przypadku, gdy po upływie zwycięskiej Godziny wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie lub zostanie
odkryta więcej niż jedna e-Zdrapkę w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników
nie dokona Zgłoszenia lub nie odkryje e-Zdrapki o zwycięskiej Godzinie).
Po dokonaniu Zgłoszenia następuje udostępnienie sześciu zakrytych pól e-Zdrapki. Uczestnik
jest zobowiązany odsłonić sześć pól e-Zdrapki, pod którymi ukryte są symbole graficzne. W
przypadku wygrania:
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a.

6.

7.

8.

9.

nagrody Dodatkowej: po odsłonięciu zakrytych pól e-Zdrapki, przynajmniej trzy pola
będą identyczne (zawierać będą ten sam symbol graficzny, a na ekranie pojawi się
informacja o wygranej Kategorii nagród dodatkowych oraz wizualizacje nagród z tej
Kategorii). Zadaniem Uczestnika jest wybór nagrody spośród wskazanych na ekranie
(poprzez naciśnięcie pola wizualizacji nagrody oraz zatwierdzenie wyboru stosownym
przyciskiem); Po dokonanym wyborze nagrody nie ma możliwości dokonania zmiany
na inną nagrodę,
b.
nagrody Głównej: po odsłonięciu zakrytych pól e-Zdrapki, przynajmniej trzy pola będą
identyczne (zawierać będą ten sam symbol graficzny, a na ekranie pojawi się
informacja o wygranej nagrodzie głównej).
W przypadku niewygrania nagrody, po odsłonięciu pól e-Zdrapki, nie będzie przynajmniej trzech
identycznych pól zawierających ten sam symbol graficzny.
Laureat Nagrody Dodatkowej może dokonać wyboru nagrody z wygranej Kategorii bezpośrednio
po uzyskaniu informacji o wygranej (na ekranie wyświetlą się wizualizacje nagród) lub najpóźniej
do dnia 28.07.2021 roku za pośrednictwem Konta. Po dokonanym wyborze nagrody, na adres
e-mail Uczestnika zostanie wysłany link do formularza zwycięzcy (“Formularz”). Zadaniem
Uczestnika jest najpóźniej do dnia 28.07.2021 roku prawidłowo wypełnić Formularz zgodnie z
poniższymi zasadami:
a. W przypadku Nagrody Dodatkowej podać: adres e-mail oraz numer telefonu
komórkowego, na który zostanie wysłany kod lub link uprawniający do zakupu (adres
e-mail oraz numer telefonu muszą być tożsame z podanymi w Zgłoszeniu),
b. W przypadku Nagrody Głównej: imię i nazwisko Uczestnika oraz adres, na który
zostanie wysłana nagroda.
Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika dołączenia do Formularza:
a. zdjęcia dowodu zakupu Produktów; Dowód zakupu musi zawierać dane (kwota i data)
tożsame z danymi podanymi w zwycięskim Zgłoszeniu
oraz
b. zdjęcie ekspozycji zakupionych Produktów zgodną z wytycznymi Progu, który
przynależy Uczestnik.
Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do
nagrody. Nierozdysponowane zgodnie z powyższym trybem Nagrody Dodatkowe i Główne
pozostają do dyspozycji Organizatora.
Jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę Nagród Dodatkowych oraz wyłącznie jedną
Nagrodę Główną w Loterii.

V. Dodatkowa weryfikacja prawa do nagrody w Loterii
§11
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, na podstawie których
uzyskał wygraną w Loterii,
ii. jeżeli Uczestnik posługuje się zdjęciem przedstawiającym zatowarowany stand
(ekspozycję Produktów) niezgodny z rzeczywistością (m.in. obróbka zdjęcia
mająca na celu pokazanie ekspozycji niezgodnie ze stanem faktycznym).
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2.
3.

4.

5.
6.

Ponadto, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 1 niniejszego paragrafu,
Uczestnik traci prawa do wygranych nagród Dodatkowych i nagrody Głównej.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji ekspozycji widocznej na zdjęciu poprzez
porównanie jej z ekspozycją w stanie faktycznym oraz jej zgodnością z wytycznymi w Progu,
który otrzymał dany Uczestnik. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub niezgodności z
Regulaminem lub Progiem, wówczas Uczestnik traci prawo do nagrody.
Dodatkowo Organizator może żądać od Uczestnika przesłania:
a. wszystkich dowodów zakupu Produktów, które dotyczą wszystkich dokonanych przez
Uczestnika Zgłoszeń
lub/oraz
b. zdjęć ekspozycji Produktów,
lub/oraz
c. podpisanej i opieczętowanej (pieczęcią firmową) zgody pracodawcy - właściciela
punktu sprzedaży zgłoszonego w Loterii na udział Uczestnika, który jest jego
pracownikiem.
Żądanie może zostać przedstawione w wiadomości e-mail/SMS lub/oraz telefonicznie do dnia
20.08.2021 roku. 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 5 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 zakupu.
Przesłane dowody zakupu Produktu muszą spełniać warunki wskazane w pkt 7 par 8
Regulaminu oraz zawierać kwoty i daty wskazane w Zgłoszeniach.
Niespełnienie ww. warunków skutkuje utratą prawa do nagrody.

VI. Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody
§12
1.
2.

3.

4.
5.

Wyniki Loterii dostępne będą na stronie www.kropelka.expert w postaci imienia laureata i NIP-u
punktu sprzedaży.
Nagrody Dodatkowe w postaci elektronicznych kodów lub voucherów do realizacji w sklepach
zostaną przesłane SMS-em (na telefony laureatów podane w Zgłoszeniu) najpóźniej do dnia
30.09.2021 roku.
Nagrody Główne zostaną przesłane pocztą lub przesyłką kurierską lub dostarczone przez
pełnomocników Organizatora na adresy laureatów podane w Formularzu najpóźniej do dnia
30.09.2021 roku.
Nieodebrane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora.
Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

VII. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii
§13
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Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta
zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2094). Dodatkowo
nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na
podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.

VIII. Postępowanie reklamacyjne
§14

1.

2.

3.

4.

Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 15.10.2021 roku. Reklamacje rozpatruje
Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem poleconym,
kurierem lub dostarczone osobiście) na adres Organizatora lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: office@nofsza.pl.
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.
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 zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji droga elektroniczna
decyduje data wpływu na serwer Organizatora.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 15.11.2021 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku
reklamacji).

§15
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
§16
1.

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane
przez sąd powszechny.
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2.
3.

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

X. Dane osobowe
§17
Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator - Nofsza spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników
Loterii 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 będą przetwarzane przez czas
trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z
prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, 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
przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. 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. Administrator wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: office@nofsza.pl lub
pisemnie na adres Administratora danych.

z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dariusz Aniećko
ZASTĘPCA DYREKTORA
/pismo wydane w formie elektronicznej przy wykorzystaniu
systemu teleinformatycznego Szefa KAS
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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