REGULAMIN WIOSENNEJ LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„Wszystko jest nowe”
I. Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Wszystko jest nowe” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Nofsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szafarnia 11 / F8, 80755 Gdańsk, numer KRS: 0000866894, NIP: 583-341-02-27, 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 Warszawie
oraz na podstawie niniejszego regulaminu Loterii („Regulamin”).
§4
Loteria prowadzona jest na terenie centrum handlowego Designer Outlet Warszawa, ul. Puławska
42E, 05-500 Piaseczno (“Designer Outlet Warszawa”).

§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 2094).
§6
1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 07.06.2021 roku do 07.09.2021 roku, który jest ostatecznym
dniem zakończenia procedury reklamacyjnej. Loteria składa się z dwóch części:
a. Części I, w której można wziąć udział przez dokonanie zakupu w sklepach na terenie
Designer Outlet Warszawa oraz wypełnienie przeznaczonego dla tej części Loterii
formularza rejestracyjnego na stronie www.designeroutletwarszawa.pl/loteria,
b. Części II, w której można wziąć udział przez wypełnienie przeznaczonego dla tej części
Loterii formularza rejestracyjnego na stronie www.designeroutletwarszawa.pl/loteria bez
konieczności dokonania zakupu w sklepach na terenie Designer Outlet Warszawa .
2. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski
będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego.
3. W Loterii nie mogą brać udziału oraz otrzymać nagród osoby, które nie ukończyły 18-stu lat oraz
pracownicy Organizatora oraz firm: Peakside ROS Retail Outlet Management Sp. z o. o., ul.
Poznańska 37, 00-689 Warszawa, Bolsover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 17 Sp. k.
Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Bold PR Sp. z o.o., ul. Wilcza 72 /10, 00-670
Warszawa, hostessy obsługujące Punkt Odbioru Nagród, właściciele oraz pracownicy punktów
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sprzedaży znajdujących się na terenie Designer Outlet Warszawa, pracownicy ochrony, serwisu
sprzątającego i technicznego Designer Outlet Warszawa. Ponadto nie mogą wziąć udziału i
otrzymać nagród w Loterii członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkami najbliższej rodziny
w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo,
przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie
umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§7
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii na stronie:
www.designeroutletwarszawa.pl/loteria oraz www.nofsza.pl. Ponadto, regulamin dostępny jest w Punkcie
Odbioru Nagród zlokalizowanym w Designer Outlet Warszawa w Punkcie Informacyjnym w dniach od
07.06.2021 roku do 27.06.2021 roku, w godzinach jego otwarcia.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii

§8
Część I Loterii
1. Sprzedażą promocyjną w Loterii objęte są wszystkie towary i usługi dostępne w punktach
sprzedaży na terenie Designer Outlet Warszawa, z wyłączeniem:
a. zakupów dokonanych we wszystkich punktach strefy restauracyjnej (food court),
b. zakupów dokonanych we wszystkich kawiarniach,
c. produktów i usług kantoru,
d. transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładach bukmacherskich,
e. kart podarunkowych do realizacji w sklepach znajdujących się na terenie Designer Outlet
Warszawa
f. wpłat i wypłat bankomatowych.
g. zakupów dokonanych w InMedio, w tym:
1. produktów tytoniowych,
2. e-papierosów,
3. doładowań telefonów,
4. kart podarunkowych.
2. Sprzedaż towarów i usług uprawniająca do udziału w Loterii prowadzona jest na terenie Designer
Outlet Warszawa (Piaseczno, ul. Puławska 42E) od dnia 07.06.2021 roku do dnia 27.06.2021 roku
w godzinach otwarcia Designer Outlet Warszawa, z zastrzeżeniem, iż w dniu 27.06.2021 roku
sprzedaż uprawniająca do udziału w Loterii prowadzona jest do godz. 12:00. Godziny otwarcia
Designer Outlet Warszawa są następujące: od poniedziałku do soboty: 10:00–22:00, w niedzielę
handlową: 10:00–21:00.
3. Zakup dokonany przed lub po terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu nie uprawnia do
wzięcia udziału w Części I Loterii.
4. Uczestnikiem Części I Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba,
która spełni poniższe warunki:
a. w terminie wskazanym w pkt 2 niniejszego paragrafu w punktach sprzedaży znajdujących
się na terenie Designer Outlet Warszawa dokona jednorazowego (udokumentowanego na
jednym dowodzie zakupu) zakupu towarów/usług objętych Loterią za kwotę nie mniejszą
niż 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych) („Zakup promocyjny”),
b. w terminie od 07.06.2021 roku do 27.06.2021 roku dokona prawidłowego zgłoszenia w
Loterii („Zgłoszenie”) w sposób określony w pkt 8 - 9 niniejszego paragrafu. Zgłoszenia
mogą być dokonywane codziennie przez całą dobę, z wyłączeniem:
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● pierwszego dnia, tj. 07.06.2021 roku gdzie Zgłoszenia przyjmowane są od godz.
10:00:00,
oraz
● ostatniego dnia, tj. 27.06.2021 roku gdzie Zgłoszenia przyjmowane są do godz.
12:15:00.
5. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zachować dowód Zakupu promocyjnego (paragon fiskalny) w
celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie
Zakupu promocyjnego nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W Loterii nie
można brać udziału na podstawie zakupu udokumentowanego na fakturze wystawionej na osobę
fizyczną, osobę prawną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika
wglądu do oryginału dowodu Zakupu promocyjnego zgłoszonego w Loterii – w takim przypadku
Uczestnik jest zobowiązany przesłać oryginał dowodu zakupu do wglądu w sposób określony w
par. 14 pkt 6-8 Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.
6. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy towarów wyłączonych z Loterii, o
których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, podstawą dokonania Zgłoszenia będzie kwota
dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu towarów wyłączonych (kwota ta nie może być
mniejsza niż 200 zł brutto).
7. Dowód Zakupu promocyjnego musi spełniać następujące warunki:
a. jest paragonem fiskalnym; w Loterii nie można wziąć udziału na podstawie innego
dokumentu zakupu niż paragon fiskalny,
b. dowód zakupu jest prawdziwy tzn. wystawiony przez sklep, podmiot faktycznie
prowadzący działalność na terenie Designer Outlet Warszawa,
c. dowód zakupu 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;
d. kwota do zapłaty widniejąca na dowodzie zakupu nie jest mniejsza niż 200 zł brutto, z
zastrzeżeniem ust. e niniejszego punktu,
e. na liście zakupów widniejącej na dowodzie zakupu znajdują się towary lub usługi objęte
Loterią, których wartość jest równa lub większa niż 200 zł brutto,
f. data widniejąca na dowodzie zakupu przypada w okresie od dnia 07.06.2021 roku do dnia
27.06.2021 roku do godziny 12:00:00 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
promocyjnego musi być wcześniejsza niż godzina dokonania ww. Zgłoszenia,
g. 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 promocyjnego stwierdzającego udział w Loterii. Uczestnikowi
nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
8. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii dla swej ważności i skuteczności powinno być dokonane
w terminie od godz. 10:00:00 dnia 07.06.2021 roku do godz. 12:15:00 dnia 27.06.2021 roku
poprzez prawidłowe wypełnienie, przeznaczonego dla tej części Loterii formularza rejestracyjnego
znajdującego się na stronie www.designeroutletwarszawa.pl/loteria. Uczestnik może dokonać
Zgłoszenia za pomocą własnego urządzenia lub skorzystać z pomocy hostessy posiadającej tablet
(hostessy znajdować się będą przy Punkcie Odbioru Nagród/Punkcie Informacyjnym oraz przy
ekspozycji loteryjnej na terenie Designer Outlet Warszawa).
9. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów
numeracji,
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10.

11.
12.

13.

14.

c. adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie),
d. numer dowodu Zakupu promocyjnego,
e. oświadczenie Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), że jest
osobą, która ukończyła 18 lat oraz zapoznała się z treścią Regulaminu Loterii
oraz akceptuje jego postanowienia,
f. wyrażenie zgody przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola)
na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach przeprowadzenia
niniejszej Loterii,
g. potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), że Uczestnik nie
należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w par 6 pkt 3
niniejszego Regulaminu),
h. zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij”.
W jednym Zgłoszeniu można wpisać wyłącznie jeden numer dowodu Zakupu promocyjnego. W
przypadku, gdy Uczestnik wpisze w jednym Zgłoszeniu więcej niż jeden numer dowodu Zakupu
promocyjnego, pod uwagę będzie brany numer dowodu zakupu wpisany jako pierwszy.
Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, z zastrzeżeniem, iż aby dokonać kolejnego
Zgłoszenia, należy dokonać nowego Zakupu promocyjnego.
W przypadku, gdy Uczestnik dokona jednorazowego zakupu (udokumentowanego na jednym
dowodzie zakupu) za wielokrotność kwoty 200 zł brutto, wówczas Uczestnik ma prawo dokonać
wyłącznie jednego Zgłoszenia. Jeden numer dowodu Zakupu promocyjnego może być zgłoszony
przez Uczestnika w Loterii wyłącznie jeden raz. W przypadku, gdy Uczestnik zgłosi w Loterii jeden
numer dowodu Zakupu promocyjnego więcej niż jeden raz, przy przyznaniu prawa do Nagrody
Dziennej, Tygodniowej, Dodatkowej i Głównej będzie brane Zgłoszenie z numerem dowodu
Zakupu Promocyjnego dokonane jako pierwsze w kolejności.
Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie rejestracji
Zgłoszeń w Loterii. Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w
bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: godzina. minuta.
sekunda.
Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem pkt 8 i 9 niniejszego paragrafu
biorą udział w Części I Loterii.

§9
Część II Loterii
1. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba, która w
terminie od godz.10:00:00 dnia 07.06.2021 roku do godz. 12:15:00 dnia 27.06.2021 roku dokonała
prawidłowego zgłoszenia w Loterii („Zgłoszenie”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza
rejestracyjnego, przeznaczonego dla tej części loterii, znajdującego się na stronie
www.designeroutletwarszawa.pl/loteria. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera:
a. imię i nazwisko Uczestnika,
b. dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów
numeracji,
c. adres e-mail Uczestnika (opcjonalnie),
d. potwierdzenie przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola)
zapoznania się z treścią Regulaminu Loterii oraz akceptację jego postanowień,
e. wyrażenie zgody przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola)
na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach przeprowadzenie
niniejszej Loterii,
f. potwierdzenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola), że Uczestnik nie
należy do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w par 6 pkt 3
niniejszego Regulaminu),
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g. zatwierdzenie przez Uczestnika ww. danych poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij”.
2. Zgłoszenie uważa się za dokonane w chwili, w której zostało zarejestrowane w systemie rejestracji
Zgłoszeń w Loterii. Rejestracja w systemie rejestracji Zgłoszeń oznacza zapisanie Zgłoszenia w
bazie danych Zgłoszeń z oznaczeniem daty i godziny rejestracji w formacie: godzina. minuta.
sekunda.
3. Wszystkie Zgłoszenia Uczestników dokonane zgodnie z trybem pkt 1 niniejszego paragrafu biorą
udział wyłącznie w Części II Loterii (nie biorą udziału w Części I Loterii oraz w losowaniach nagród
Dziennych, Tygodniowych, nagrody Dodatkowej oraz Głównej).

§10
Ogólne zasady dot. Części I i II Loterii
1.

2.

3.

Zgłoszenie w części I i II 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.
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, zapełnieniem
skrzynki lub automatycznym umieszczeniem korespondencji w folderze SPAM, obciąża
Uczestnika.
Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać wyłącznie z
jednego numeru telefonu i jednego adresu e-mail. Numer telefonu i adres e-mail zostanie
przypisany do imienia i nazwiska Uczestnika, który jako pierwszy w Loterii zarejestrował Zgłoszenie
z danym numerem telefonu i adresem e-mail. Jako numer telefonu i adres e-mail właściwy dla
danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer i adres e-mail, który został podany w
Zgłoszeniu. Zgłoszenie w Loterii przez tego samego Uczestnika przy użyciu zgłoszonego wcześniej
numeru dowodu Zakupu promocyjnego, ale z użyciem innych danych osobowych stanowi rażące
naruszenie Regulaminu i może stanowić podstawę wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii.

III. Nagrody
§11
1.

W Części I Loterii przewidziano następujące nagrody o łącznej wartości 122.104,17 zł brutto:
a. 1 Nagroda Główna o łącznej wartości 61.667,00 zł brutto, w postaci samochodu marki
Hyundai i20 Classic Plus (rocznik 2020) o wartości 55.500,00 zł brutto, wraz z
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dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 6.167,00 zł, która zostanie przeznaczona
na zapłatę stosownego podatku od wygranej w Loterii,
b. 1 Nagroda Dodatkowa o łącznej wartości 17.778,00 zł brutto, w postaci skutera marki
Vespa o wartości 16.000,00 zł brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w
wysokości 1.778,00 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku
od wygranej w Loterii,
c. 18 Nagród Tygodniowych o łącznej wartości 7.350,00 zł brutto, w postaci kart
podarunkowych do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa o wartości:
●
1000 zł brutto - 3 nagrody o łącznej wartości 3.000,00 zł brutto,
●
500 zł brutto - 6 nagród o łącznej wartości 3.000,00 zł brutto,
●
150 zł brutto - 9 nagród o łącznej wartości 1.350,00 zł brutto,
d. Nagrody Dzienne o łącznej wartości 35.309,17 zł brutto - lista nagród wraz z ich
wartością stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W Części II Loterii: 120 Nagród Niespodzianek o łącznej wartości 2.040,00 zł brutto, każda w
postaci: Torby na zakupy Designer Outlet Warszawa o wartości 17,00 zł brutto.
3. Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 124.144,17 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.
IV. Sposób przyznania Nagród Tygodniowych, Dziennych oraz Niespodzianek
§12
1. Nagrody są przyznawane w sposób losowy zgodnie z czasem dokonania Zgłoszenia (wedle zasad
wskazanych: w par. 8 pkt 8 i 9 Regulaminu w przypadku Nagród Tygodniowych i Dziennych oraz
w par. 9 pkt 1 Regulaminu w przypadku Nagród Niespodzianek według poniższych wytycznych:
a. na każdy etap trwania okresu dokonania Zgłoszeń w terminie od godz. 10:00:00 dnia
07.06.2021 roku do godz. 12:15:00 dnia 27.06.2021 roku przypada określona liczba
nagród wskazana w Załączniku do niniejszego Regulaminu; etapy są następujące:
● etap I trwa od godz. 10:00:00 dnia 07.06.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia
13.06.2021 roku,
● etap II trwa od godz. 00:00:00 dnia 14.06.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia
20.06.2021 rok,
● etap III trwa od godz. 00:00:00 dnia 21.06.2021 roku do godz. 12:15:00 dnia
27.06.2021 rok,
b. do każdej nagrody przynależy 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:
● 07.06.2021 roku, które dotyczą zakresu godzinowego od 10:00:00 do 23:59:59,
oraz
● 27.06.2021 roku, które dotyczą zakresu godzinowego od 00:00:00 do 12:15:00,
c. zwycięskie Godziny i zwycięskie dni są ustalane przez Komisję Loterii w dniu 07.06.2021
roku; Każda nagroda wraz z odpowiadającym jej dniem i Godziną jest wprowadzona do
systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń odpowiednio w Części I
oraz Części II Loterii, najpóźniej do godz. 09:55 dnia 07.06.2021 roku,
d. zwycięskie Godziny wraz z wskazaniem daty i nagrody są umieszczone na liście – lista ta
jest dokumentem poufnym i dostępnym wyłącznie dla osób uprawnionych oraz członków
Komisji,
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

e. zwycięska Godzina decyduje o tym, kiedy nastąpi wygrana zgodnie z trybem pkt 3
niniejszego paragrafu.
Przyporządkowanie Godzin do Nagród zostanie dokonane przez członków Komisji Loterii, o której
mowa w par. 17 niniejszego Regulaminu w oparciu o wyniki sprzedażowe oraz natężenie ruchu w
Designer Outlet Warszawa w zależności od pory dnia i dnia tygodnia - im większy ruch i wyniki
sprzedażowe w danym terminie, tym więcej zwycięskich Godzin przypadać będzie na ten czas.
Lista zwycięskich Godzin jest przechowywana u Organizatora i znana jest wyłącznie Komisji Loterii
oraz osobom uprawnionym przez Komisję.
Zwycięzcą Nagrody Tygodniowej i Dziennej w Części I zostaje Uczestnik który jako pierwszy
dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem par. 8 pkt 8 i 9 Regulaminu o zwycięskiej Godzinie (która
przynależy do danej nagrody w części I Loterii) lub jako pierwszy dokona Zgłoszenia po upływie
zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o zwycięskiej
Godzinie). Zwycięzcą Nagrody Niespodzianki w Części II Loterii zostaje Uczestnik, który jako
pierwszy dokona Zgłoszenia zgodnie z trybem par 9 pkt 1 Regulaminu o zwycięskiej Godzinie
(która przynależy do nagrody Natychmiastowej w części II Loterii) lub jako pierwszy dokona
Zgłoszenia po upływie zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona
Zgłoszenia o zwycięskiej Godzinie).
W przypadku, gdy o zwycięskiej Godzinie wpłynie więcej niż jedno Zgłoszenie, wówczas o
pierwszeństwie decyduje czas liczony z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku
(milionowe sekundy). Zgłoszenie, które zostało zarejestrowane w systemie jako pierwsze 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 w tym samym czasie (w sytuacji, gdy żaden z Uczestników nie dokona Zgłoszenia o
zwycięskiej Godzinie).
Po dokonaniu Zgłoszenia następuje udostępnienie sześciu zakrytych pól tak zwanej „e-Zdrapki.
Uczestnik jest zobowiązany odsłonić sześć pól e-Zdrapki, pod którymi ukryte są wizerunki nagród.
W przypadku wygrania Nagrody po odsłonięciu zakrytych pól e-Zdrapki, przynajmniej trzy pola
będą identyczne (zawierać będą ten sam wizerunek nagrody), a na ekranie pojawi się informacja
o wygranej nagrodzie wraz z jej wizualizacją. Uczestnik wygrywa taki rodzaj nagrody jaki jest
wskazany na ekranie po odkryciu pól e-Zdrapki. W przypadku nie wygrania nagrody, po odsłonięciu
zakrytych pól e-Zdrapki nie będzie trzech identycznych wizerunków nagrody, a na ekranie
znajdować się będzie informacja o braku wygranej.
Jeden Uczestnik może wygrać w Części I - dowolną liczbę nagród; w Części II – jedną nagrodę
Niespodziankę.
Na jeden dowód Zakupu promocyjnego Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę Dzienną lub
Tygodniową.

V. Losowanie Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej
§13
1. W dniu 27.06.2021 roku, o godzinie 14:00 (z zastrzeżeniem przesunięcia, jednak nie później niż
do godz. 15:00) na terenie Designer Outlet Warszawa (w specjalnie oznakowanym miejscu)
odbędzie się losowanie Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej. Losowanie Nagrody Głównej i
Nagrody Dodatkowej odbędzie się spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w Części I Loterii w
terminie od godz. 10:00:000 dnia 07.06.2021 roku do godz. 12:15:00 dnia 27.06.2021 roku.
Organizator zastrzega przeprowadzenie losowania w biurze administracji Designer Outlet
Warszawa, jeśli okaże się to niezbędne w celu bezpieczeństwa oraz ochrony życia lub zdrowia
(rozwój epidemii Covid i związanych z tym ograniczeń, m.in. zakaz zgromadzeń publicznych, limity
osób). Organizator ma prawo umieścić nagranie losowania (lub jego części) w Internecie lub
dokonać jego transmisji on-line na żywo.
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2. Losowanie Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej odbędzie się w sposób ręczny. W pierwszej
kolejności odbędzie się losowanie Nagrody Dodatkowej, a następnie Nagrody Głównej. Nagrody
losowane będą w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do losowania,
przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą
równe liczbie Zgłoszeń dopuszczonych do losowania (zwanych dalej „Liczbami Porządkowymi”).
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 ostatniej cyfry
w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546
Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się
poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie poszczególnych cyfr tworzących losowaną 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 danej cyfry, po wylosowaniu której
okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń
uprawnionych do danego losowania, będzie powtarzane do momentu jej wylosowania
(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, w takim wypadku losowanie z trzeciej urny
odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest powtarzane do momentu wylosowania
cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz z końcówką 47). Losowania będą
prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej znajdującej się na liście Zgłoszeń
uprawnionych do losowania.
3. Podczas losowania są losowane (w poniżej kolejności):
a. jedno zwycięskie Zgłoszenie do Nagrody Dodatkowej,
jedno zwycięskie Zgłoszenie do Nagrody Głównej,
c. jedno Zgłoszenia rezerwowe pierwsze do Nagrody Dodatkowej,
d. jedno Zgłoszenia rezerwowe pierwsze do Nagrody Głównej,
e. jedno Zgłoszenia rezerwowe drugie do Nagrody Dodatkowej,
f.
jedno Zgłoszenia rezerwowe drugie do Nagrody Głównej.
Zgłoszenia są umieszczane na liście wyników losowania.
4. Raz wylosowane Zgłoszenie nie bierze udziału w dalszym losowaniu. Jeden Uczestnik może
wygrać wyłącznie jedną Nagrodę - Nagrodę Główną lub Nagrodę Dodatkową. W przypadku, gdy
okaże się, że dana osoba została już wylosowana, wówczas Zgłoszenie tej osoby jest pomijane, a
losowanie jest powtarzane.
5. Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagród na zasadach określonych w par. 14
Regulaminu.

b.

VI. Weryfikacja prawa do nagrody Głównej i nagrody Dodatkowej w Loterii i sposób ich przyznania
§14
1.

O prawie do nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej
najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od dnia losowania Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej.
Wiadomość SMS zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie oraz trybie jej wydania oraz
link do formularza zwycięzcy („Formularz”). Wiadomość SMS zostanie wysłana przez Organizatora
na numer telefonu, który Uczestnik podał w zwycięskim Zgłoszeniu. Za dni robocze uważa się na
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potrzeby Loterii dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Organizator może ponadto skontaktować się telefonicznie z Uczestnikiem, którego Zgłoszenie
zostało wylosowane do Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej celem poinformowania Uczestnika
o wyniku losowania.
2. Zwycięzca Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej jest zobowiązany w ciągu 5 dni
kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości SMS z informacją o nagrodzie spełnić
poniższe warunki:
a. prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu),
b. dołączyć do Formularza skan lub zdjęcie dowodu Zakupu promocyjnego, którego numer
jest tożsamy z numerem, który został podany w treści zwycięskiego Zgłoszenia,
c. kliknąć ikonkę „Wyślij”.
Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do
Formularza. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w wymaganym terminie, link do
Formularza traci ważność.
3. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane: imię, nazwisko (tożsame z podanymi
w Zgłoszeniu do Loterii), adres zamieszkania, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer
PESEL (w przypadku braku numeru PESEL, Uczestnik jest zobowiązany podać obywatelstwo oraz
datę urodzenia).
4. Dowód Zakupu promocyjnego musi:
a. zawierać numer tożsamy z numerem wskazanym w wylosowanym Zgłoszeniu,
b. spełnić warunki wskazane w par. 8 pkt 5-7 Regulaminu,
c. dotyczyć Zakupu promocyjnego dokonanego w terminie wskazanym w par. 8 pkt 2
niniejszego Regulaminu, nie później jednak niż dokonano Zgłoszenia w Loterii.
Niespełnienie ww. warunków lub pozostałych warunków Regulaminu skutkuje utratą prawa do
Nagrody Głównej/ Nagrody Dodatkowej. W takim przypadku prawo do tej nagrody przechodzi na
osobę, która dokonała Zgłoszenia rezerwowego pierwszego.
5. Uczestnik który dokonał Zgłoszenia rezerwowego pierwszego do Nagrody Głównej/ Nagrody
Dodatkowej zostanie powiadomiony maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego następującego po:
a. ostatecznym dniu, w którym poprzednio weryfikowany Uczestnik powinien prawidłowo
wypełnić Formularz, lub
b. dniu, w którym okaże się, że nie został spełniony jakikolwiek warunek Regulaminu, lub
c. ostatecznym dniu, w którym powinna wypłynąć wiadomość e-mail lub (zgodnie z trybem
pkt 6 i 7 niniejszego paragrafu) przesyłka pocztowa/kurierska z wymaganymi
dokumentami.
Procedura weryfikacji Zwycięzców rezerwowych do Nagrody Głównej i Nagrody Dodatkowej
odbywać się będzie zgodnie z trybem wskazanym w pkt 1 - 9 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości, co do prawidłowości przesłanej zgodnie z trybem pkt 2
b. niniejszego paragrafu kopii (skanu lub zdjęcia) dowodu Zakupu promocyjnego, Organizator ma
prawo zażądać wglądu do oryginału dowodu Zakupu promocyjnego. Takie żądanie może zostać
postawione telefonicznie lub w wiadomości e-mail lub wiadomości SMS wysłanej najpóźniej do
dnia 21.07.2021 roku. Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał dowodu Zakupu promocyjnego
(którego kopię przesłał w sposób określony w pkt 2 b niniejszego paragrafu) przesyłką kurierską
lub pocztową (list polecony) na adres podany w wysłanej przez Organizatora wiadomości SMS/email lub dostarczyć do biura administracji Designer Outlet Warszawa, w ciągu 5 dni
kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu
terminu w przypadku przesyłki kurierskiej lub pocztowej decyduje data nadania przez Uczestnika
ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 12
dni od daty powiadomienia.
7. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać od Uczestnika przesłania
wszystkich dowodów Zakupów promocyjnych zgłoszonych we wszystkich przesłanych przez
danego Uczestnika Zgłoszeń w Loterii. Organizator może postawić takie żądanie za pomocą
wiadomości SMS lub e-mail lub telefonicznie najpóźniej do dnia 21.07.2021 roku. W takim
przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w sposób określony w pkt
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6 niniejszego paragrafu. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia takiego żądania
przez Organizatora) skutkuje utratą prawa do nagrody.
8. Dowód/dowody Zakupu promocyjnego musi/muszą być tożsamy/e z dowodem/ami, którego/ych
kopię/e dołączył Uczestnik w zwycięskim Zgłoszeniu oraz zarejestrował w Zgłoszeniach, które
dokonał Uczestnik i spełnić pozostałe warunki Regulaminowe. W przypadku, gdy okaże się, że
przesłany w formularzu skan/zdjęcie dowodu zakupu zawiera inny numer niż wpisany w
Zgłoszeniu, wówczas Uczestnik ten nie uzyskuje prawa do nagrody Tygodniowej i/lub Dziennej
i/lub Dodatkowej i/lub Głównej.
9. Procedura weryfikacji trwać będzie do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy
Zwycięzców rezerwowych, jednak nie później niż do dnia 05.08.2021 roku.
10. Nagroda Główna i Nagroda Dodatkowa zostaną wydane w Designer Outlet Warszawa lub u
wybranego Dealera nie później niż do dnia 12.08.2021 roku.
VII. Sposób wydania nagrody Tygodniowej, Dziennej oraz Niespodzianek
§15
1. O prawie do nagrody zwycięzcy Nagród Tygodniowych, Dziennych oraz Niespodzianek zostaną
powiadomieni za pomocą wiadomości SMS wysłanej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia
uzyskania prawa do nagrody zgodnie z trybem par. 12 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
2. Wiadomość SMS zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie, trybie jej wydania oraz
indywidualny kod promocyjny, który służy do odbioru wygranej. Wiadomość SMS zostanie wysłana
przez Organizatora na numer telefonu, który Uczestnik podał w zwycięskim Zgłoszeniu. Za dni
robocze uważa się na potrzeby Loterii dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Organizator może ponadto skontaktować się telefonicznie z Uczestnikiem,
którego zgłoszenie zostało wylosowane celem poinformowania Uczestnika o wyniku losowania.
3. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 12.07.2021 roku w Punkcie Informacyjnym (Punkcie
Odbioru Nagród) znajdującym się na terenie Designer Outlet Warszawa. Warunkiem odbioru
nagrody jest podanie indywidualnego kodu odbioru nagrody (który przynależy do odbieranej
nagrody) i Zgłoszenia, które zostało wygrywające oraz okazanie:
a. oryginału dokumentu tożsamości, w którym imię i nazwisko jest tożsame z danymi
wskazanymi w zwycięskim Zgłoszeniu,
b. w przypadku odbioru Nagród Tygodniowych i Dziennych - oryginału paragonu fiskalnego,
którego numer jest tożsamy z numerem wskazanym w zwycięskim Zgłoszeniu oraz który
spełnia warunki wskazane w par. 8 pkt 5-7 Regulaminu.
Zwycięzca pisemnie kwituje odbiór nagrody. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków
powoduje niemożność wydania nagród.

VIII. Ogłoszenie wyników
§16
1. Wyniki Loterii w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska dostępne będą na stronie
www.designeroutletwarszawa.pl/loteria. Organizator będzie na bieżąco publikować dane
zwycięzców stosownie do postępu w weryfikacji ich praw do Nagrody.
2. Nieodebrane nagrody pozostają w do dyspozycji Organizatora.
3. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
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IX. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii
§17
Organizator powołał Komisję Loterii i wydał regulamin jej działania. W składzie Komisji Loterii znajduje
się jedna osoba posiadająca 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 r., poz. 2094).

X. Postępowanie reklamacyjne
§18
1.

2.

3.

4.

Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 19.08.2021 roku. Reklamacje rozpatruje
Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem poleconym,
kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora: Biuro Nofsza sp. z o.o., ul.
Nowogrodzka 50 lok. 415, 00-695 Warszawa 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 zamieszkania 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 drogą elektroniczną decyduje
data wpływu na serwer Organizatora.
Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie
później niż do dnia 07.09.2021 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika o wyniku
reklamacji).
§19

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.

XI. Postanowienia końcowe
§20
1.
2.

Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią będą rozstrzygane
przez sąd powszechny.
Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
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XII. Dane osobowe
§21
Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. 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 r. 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.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WIOSENNEJ LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE
„Wszystko jest nowe”

Etap I: 07-13.06.2021:
Nagrody Tygodniowe:
- 1 karta podarunkowa do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa o wartości: 1.000 zł,
- 2 karty podarunkowe do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa, każda o wartości: 500 zł,
- 3 karty podarunkowe do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa, każda o wartości: 150 zł,

Nagrody Dodatkowe:
MARKA
OUTLY
OCHNIK
ECCO
DIGEL
TOM TAILOR
CROCS
TOUS
LOLA POINTS
WAKACJE.PL
DAJAR

RODZAJ NAGRODY
1 x voucher na zakup okularów korekcyjnych
1 x walizka kabinowa
1 x voucher do sklepu DOW
3 x koszula męska
1 x voucher
1 x voucher na parę butów z serii Baya Clogg
1 x naszyjnik
3 x voucher na make-up i pielęgnację na
Collistar i Qiriness
1 x bon wakacje.pl od wakacje.pl Piaseczno
1 x garnek wysoki 20cm
1 x zestaw dziecięcy Polly wraz z kubkiem
termicznym

WARTOŚĆ
BRUTTO
200,00 zł
90,00 zł
200,00 zł
200,00 zł
100,00 zł
190,00 zł
251,00 zł

ILOŚĆ
1,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,0

RAZEM
200,00 zł
90,00 zł
200,00 zł
600,00 zł
100,00 zł
190,00 zł
251,00 zł

250,00 zł
500,00 zł
90,00 zł

3,0
1,0
1,0

750,00 zł
500,00 zł
90,00 zł

58,00 zł

1,0

58,00 zł

PUMA

5 x zestaw (worek, bidon, brelok)

66,00 zł

5,0

330,00 zł

LINDT

6 x zestaw pralinek Lindor i czekolada

28,00 zł

6,0

168,00 zł

1 x plecak

100,00 zł

1,0

100,00 zł

1 x torba jeansowa

100,00 zł

1,0

100,00 zł

1 x nerka(saszetka)

100,00 zł

1,0

100,00 zł

JOOP!

3 x zestaw poszetki i skarpetki

200,00 zł

3,0

600,00 zł

LEE/WRANGLER

1 x t-shirt

70,00 zł

1,0

70,00 zł

SIZEER

1 x plecak

200,00 zł

1,0

200,00 zł

LE CREUSET

3 x karafka ceramiczna na wodę

99,50 zł

3,0

298,50 zł

4F

1 x torba treningowa

95,99 zł

1,0

95,99 zł

FURLA

1 x portfel damski

169,00 zł

1,0

169,00 zł

DAVI

1 x naszyjnik z perełkami

119,00 zł

1,0

119,00 zł

DUKA

1 x voucher do sklepu DOW

100,00 zł

1,0

100,00 zł

238,33 zł

1,0

238,33 zł

LEVI'S

HOUR PASSION / SWATCH 1 x zegarek
DOW

16 x karta podarunkowa 100 zł

100,00 zł

16,0

1 600,00 zł

PINKO

1 x t-shirt i 1 para skarpet

385,00 zł

1,0

385,00 zł

GUESS ACCESSORIES

1 x plecak męski

202,20 zł

1,0

202,20 zł

HUNKEMOLLER

1 x puchata bluza

41,53 zł

1,0

41,53 zł

KAZAR

1 x plecak męski

199,00 zł

1,0

199,00 zł

LIU JO

1 x portfel, 1 x brelok

148,00 zł

1,0

148,00 zł

MOUNTAIN WAREHOUSE

1 x butelka termo duża

62,20 zł

1,0

62,20 zł

NIKE

1 x nerka damska

53,00 zł

1,0

53,00 zł

PANDORA

1 x bransoletka

200,00 zł

1,0

200,00 zł
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QUIKSILVER

1 x torba na kółkach

115,00 zł

1,0

115,00 zł

SALEWA

1 x lampka czołówka

100,00 zł

1,0

100,00 zł

SALOMON

1 x plecak trekkingowy

99,00 zł

1,0

99,00 zł

SAMSONITE

1 x walizka kabinowa American Touriser

199,00 zł

1,0

199,00 zł

TRUSSARDI

1 x torba damska

147,00 zł

1,0

147,00 zł

TRESPASS

1 x kijki do nordic walking
1 x ekspres kapsułkowy, 2 x opakowania
kapsułek

89,90 zł

1,0

89,90 zł

259,00 zł

1,0

259,00 zł

100,00 zł

1,0

100,00 zł

200,00 zł

5,0

1 000,00 zł

TCHIBO
POLO RALPH LAUREN
Designer Outlet Warszawa

1 x butelka misie
5 x karta podarunkowa do sklepów na terenie
Designer Outlet Warszawa

10 717,65 zł

Wszystkie ww. vouchery mogą być realizowane wyłącznie w sklepach na terenie Designer Outlet Warszawa
Nagrody Niespodzianki: 40 nagród

Etap II: 14-20.06.2021:
Nagrody Tygodniowe:
- 1 karta podarunkowa do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa o wartości: 1.000 zł,
- 2 karty podarunkowe do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa, każda o wartości: 500 zł,
- 3 karty podarunkowe do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa, każda o wartości: 150 zł,

Nagrody Dodatkowe:

MARKA

RODZAJ NAGRODY

WARTOŚĆ
BRUTTO

ILOŚĆ

RAZEM

90,00 zł

1,0

90,00 zł

1 x voucher do sklepu w DOW

200,00 zł

1,0

200,00 zł

3 x koszula męska

200,00 zł

3,0

600,00 zł

TOM TAILOR

2 x voucher

100,00 zł

2,0

200,00 zł

CROCS

1 x voucher na parę butów z serii Baya Clogg

190,00 zł

1,0

190,00 zł

TOUS

167,00 zł

1,0

167,00 zł

LOLA POINTS

1 x bransoletka
3 x voucher na make-up i pielęgnację na
Collistar i Qiriness

250,00 zł

3,0

750,00 zł

WAKACJE.PL

1 x bon wakacje.pl od wakacje.pl Piaseczno

500,00 zł

1,0

500,00 zł

DAJAR

1 x patelnia 24 cm
1 x zestaw dziecięcy Polly wraz z kubkiem
termicznym

59,00 zł

1,0

59,00 zł

58,00 zł

1,0

58,00 zł

PUMA

5 x zestaw (worek, bidon, brelok)

66,00 zł

5,0

330,00 zł

LINDT

6 x zestaw pralinek Lindor czekolada

28,00 zł

6,0

168,00 zł

1 x plecak

100,00 zł

1,0

100,00 zł

1 x torba jeansowa

100,00 zł

1,0

100,00 zł

1 x nerka (saszetka)

100,00 zł

1,0

100,00 zł

JOOP!

3 x zestaw poszetki i skarpetki

200,00 zł

3,0

600,00 zł

LEE/WRANGLER

2 x t-shirt

70,00 zł

2,0

140,00 zł

SIZEER

2 x plecak

100,00 zł

2,0

200,00 zł

LE CREUSET

3 x karafka ceramiczna na wodę

99,50 zł

3,0

298,50 zł

SOLAR

1 x karta podarunkowa

200,00 zł

1,0

200,00 zł

OCHNIK

1 x walizka kabinowa

ECCO
DIGEL

LEVI'S
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89,50 zł

1,0

89,50 zł

1 x walizka podróżna z gadżetami do podróży

300,00 zł

1,0

300,00 zł

DUKA

1 x voucher do sklepu DOW

100,00 zł

1,0

100,00 zł

HOUR PASSION /SWATCH

1 x zegarek

238,33 zł

1,0

238,33 zł

DOW

16 x karta podarunkowa 100 zł

100,00 zł

16,0

1 600,00 zł

TEFAL HOME&COOK

1 x Tefal Optigrill ELLITE GC750

900,00 zł

1,0

900,00 zł

GUESS ACCESSORIES

1 x torebka damska

202,20 zł

1,0

202,20 zł

LACOSTE

1 x portfel damski

144,00 zł

1,0

144,00 zł

MAMMUT

1 x plecak na wycieczkę

315,00 zł

1,0

315,00 zł

NIKE

1 x plecak

100,00 zł

1,0

100,00 zł

PANDORA

1 x naszyjnik

152,50 zł

1,0

152,50 zł

QUICKSILVER

1 x plecak ROXY

100,00 zł

1,0

100,00 zł

REEBOK

1 x torba treningowa

99,00 zł

1,0

99,00 zł

SALEWA

1 x lampka czołówka

100,00 zł

1,0

100,00 zł

SALOMON

1 x bidon

50,00 zł

1,0

50,00 zł

VILLEROY & BOCH

2 x filiżanki ze spodkami

180,00 zł

1,0

180,00 zł

WITTCHEN

1 x portfel męski

116,92 zł

1,0

116,92 zł

1 x czapka

150,00 zł

1,0

150,00 zł

1 x butelka z logo
10 x karta podarunkowa do sklepów na terenie
Designer Outlet Warszawa

100,00 zł

1,0

100,00 zł

200,00 zł

10,0

2 000,00 zł

ADIDAS

1 x torba treningowa niebieska

WAKACJE.PL

POLO RALPH LAUREN

Designer Outlet Warszawa

12.087,95 zł

Wszystkie ww. vouchery mogą być realizowane wyłącznie w sklepach na terenie Designer Outlet Warszawa
Nagrody Niespodzianki: 40 nagród

Etap III: 21-27.06.2021:
Nagrody Tygodniowe:
- 1 karta podarunkowa do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa o wartości: 1.000 zł,
- 2 karty podarunkowe do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa, każda o wartości: 500 zł,
- 3 karty podarunkowe do realizacji w sklepach Designer Outlet Warszawa, każda o wartości: 150 zł,

Nagrody Dodatkowe:

MARKA

RODZAJ NAGRODY

OUTLY

1 x voucher na zakup okularów korekcyjnych

OCHNIK

1X walizka kabinowa

ECCO

WARTOŚĆ
BRUTTO

ILOŚĆ

RAZEM

200,00 zł

1,0

200,00 zł

90,00 zł

1,0

90,00 zł

1 x voucher do sklepu DOW

200,00 zł

1,0

200,00 zł

DIGEL

4 x koszula męska

200,00 zł

4,0

800,00 zł

TOM TAILOR

2 x voucher

100,00 zł

2,0

200,00 zł

CROCS

1 x voucher na parę butów z serii Baya Clogg

190,00 zł

1,0

190,00 zł

TOUS

299,00 zł

1,0

299,00 zł

LOLA POINTS

1 x torebka
4 x voucher na make-up i pielęgnację na
Collistar i Qiriness

250,00 zł

4,0

1 000,00 zł

WAKACJE.PL

1 x bon wakacje.pl od wakacje.pl Piaseczno

500,00 zł

1,0

500,00 zł
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100,00 zł

1,0

100,00 zł

1 x patelnia 28cm

69,00 zł

1,0

69,00 zł

1 x czajnik 2,3l

66,00 zł

1,0

66,00 zł

PUMA

5 x zestaw (worek, bidon, brelok)

66,00 zł

5,0

330,00 zł

LINDT
FURLA

8 x zestaw pralinek Lindor czekolada

28,00 zł

8,0

224,00 zł

1 x portfel damski

169,00 zł

1,0

169,00 zł

JOOP!

4 x zestaw poszetki i skarpetki

200,00 zł

4,0

800,00 zł

LEE/WRANGLER

2 x t-shirt

70,00 zł

2,0

140,00 zł

SIZEER

2 x plecak

200,00 zł

2,0

400,00 zł

LE CREUSET

4 x karafka ceramiczna na wodę

99,50 zł

4,0

398,00 zł

4F

1 x torba treningowa

95,99 zł

1,0

95,99 zł

ADIDAS

1 x torba treningowa niebieska

89,50 zł

1,0

89,50 zł

DAVI

1 x naszyjnik z perełkami

119,00 zł

1,0

119,00 zł

DUKA

1 x voucher do sklepu DOW

100,00 zł

1,0

100,00 zł

HOUR PASSION /SWATCH

1 x zegarek

238,33 zł

1,0

238,33 zł

DOW

18 x karta podarunkowa 100 zł

100,00 zł

18,0

1 800,00 zł

FURLA

1 x portfel damski

169,00 zł

1,0

169,00 zł

HUNKEMOLLER

1 x kapcie szare (rom. 38/39)

41,53 zł

1,0

41,53 zł

KAZAR

1 x torebka damska

199,00 zł

1,0

199,00 zł

MOUNTAIN WAREHOUSE

1 x butelka termo duża

62,20 zł

1,0

62,20 zł

NIKE

1 x nerka męska (saszetka)

53,00 zł

1,0

53,00 zł

PANDORA

1 x naszyjnik

152,50 zł

1,0

152,50 zł

QUICKSILVER

1 x plecak ROXY

100,00 zł

1,0

100,00 zł

SALOMON

1 x bidon

50,00 zł

1,0

50,00 zł

SAMSONITE

1 x parasolka

85,00 zł

1,0

85,00 zł

TRUSSARDI

1 x torba męska

147,00 zł

1,0

147,00 zł

VILLEROY & BOCH

2 x filiżanka przezroczysta

139,70 zł

1,0

139,70 zł

WITTCHEN

1 x portfel męski

116,92 zł

1,0

116,92 zł

TEFAL HOME&COOK

1 x żelazko

259,90 zł

1,0

259,90 zł

1 x czapka

150,00 zł

1,0

150,00 zł

1 x parasolka
10 x karta podarunkowa do sklepów na terenie
Designer Outlet Warszawa

160,00 zł

1,0

160,00 zł

200,00 zł

10,0

1 x garnek wysoki 24cm
DAJAR

POLO RALPH LAUREN

Designer Outlet Warszawa

2 000,00 zł
12 503,57 zł

Wszystkie ww. vouchery mogą być realizowane wyłącznie w sklepach na terenie Designer Outlet
Warszawa
Nagrody Niespodzianki: 40 nagród
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