
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

pod nazwą

„Zrób zakupy w Galerii MM i wygraj samochód"

1.Nazwa loterii promocyjnej

Loteria promocyjna ( zwana dalej Loterią ) jest prowadzona pod nazwą „Zrób zakupy w 
Galerii MM i wygraj samochód”.

2.Podmiot urządzający loterię

Organizatorem Loterii jest Galeria MM SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ( 61-896 )            
ul. Towarowa 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000289836, zwana dalej Organizatorem.

3.Nazwa organu, który wydał zezwolenie na urządzenie Loterii

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby 
Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o 
grach hazardowych (tekst jednolity :Dz.U. z 2016 r. , poz. 471 ze zm.) .

4.Zasady prowadzenia Loterii

Loteria ma charakter lokalny i jest przeprowadzana w „Galerii MM” w Poznaniu przy ul. Św. 
Marcin 24. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z 
dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity :Dz.U. z 2016 r. , poz. 471 ze 
zm.) zwanej dalej Ustawą

5.Czas trwania Loterii

Loteria rozpoczyna się od dnia 13.11.2017r., a kończy w dniu 23.03.2018r. Sprzedaż towarów 
i usług uprawniających do pobrania Kuponu Promocyjnego i udziału w Loterii Promocyjnej 
odbywać się będzie od godziny 8:00 dnia 13.11.2017r. do godziny 16:30 dnia 02.03.2018r. w 
godzinach otwarcia Galerii MM, w każdy dzień tygodnia poza dniami ustawowo wolnymi od 
pracy.

6.Sposób przeprowadzenia Loterii

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych , zamieszkałych w Polsce, 
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W Loterii nie mogą uczestniczyć 
pracownicy Organizatora Loterii , pracownicy sklepów oraz punktów usługowych 
znajdujących się na terenie Galerii MM, pracownicy agencji ochrony i firm sprzątających 
świadczących usługi na terenie Galerii MM, pracownicy Biura Obsługi Loterii, o której mowa 
w punkcie 10 Regulaminu.



Przez wzięcie udziału w Loterii , Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje
zasady przetwarzania jego danych osobowych w celu i na zasadach określonych w 
Regulaminie, a także że zgodnie z treścią Regulaminu został poinformowany o 
administratorze danych i celu zbierania danych .Uczestnik Loterii Promocyjnej wyraża zgodę 
w formie pisemnego oświadczenia znajdującego się na Kuponie Promocyjnym na 
przetworzenie przez Organizatora jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii 
Promocyjnej pod nazwą „Zrób zakupy w Galerii MM i wygraj samochód” oraz w celu wydania
nagród i publikacji wyników Loterii. Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą 
wykorzystywane tylko i wyłącznie do potrzeb Loterii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 
Dane osobowe Uczestników loterii uzyskane są wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego
przeprowadzenia Loterii, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu  i nie będą 
przechowywane dłużej niż będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.      
Po upływie tego okresu zostaną one zniszczone. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie 
dobrowolności, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w 
Loterii. Uczestnik może ponadto wyrazić zgodę w formie pisemnego oświadczenia woli na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora loterii w celach reklamowych.  
Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora loterii wizerunku (w 
rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych - tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 90,pozycja 631 z późniejszymi zmianami)          
i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich ) - bez wynagrodzenia, wyłącznie dla 
doraźnych potrzeb promocyjnych i informacyjnych związanych z organizacją, przebiegiem, a 
w szczególności z zakończeniem i ogłoszeniem wyników loterii. Wizerunki Uczestników loterii 
nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż będzie to 
niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu z nośników 
cyfrowych , na których wizerunki takie zostały utrwalone - zostaną usunięte lub nośniki takie 
zostaną zniszczone. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych 
oraz prawo do ich poprawienia. Informacja o zasadach prowadzenia Loterii znajduje się na 
plakatach promocyjnych rozwieszonych w budynku Galerii MM, w reklamach, i Biurze Obsługi
Loterii zlokalizowanym w dyrekcji Galerii MM oraz w siedzibie Organizatora Loterii,           
z zastrzeżeniem iż moc wiążącą mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.Warunki uczestnictwa w Loterii 

Aby wziąć udział w Loterii należy spełnić łącznie n/w warunki:
7.1. W dniach od 13.11.2017r. godz.8:00 do dnia 02.03.2018r. godz.16:30 w  jednym ze 
sklepów/punktów usługowych w Galerii MM dokonać zakupu towarów/usług za kwotę  co 
najmniej 100 zł (słownie sto złotych) udokumentowanych jednym lub kilkoma dowodami 
zakupu.
7.2.Udać się do Biura Obsługi Loterii (poziom 0 Galerii MM recepcja)celem pozyskania 
Kuponu Promocyjnego. Warunkiem otrzymania Kuponu Promocyjnego jest okazanie 
pracownikowi Biura Obsługi Loterii dowodu/dowodów zakupu towarów/usług na łączną 
kwotę co najmniej 100 zł dokonanych w Galerii MM w terminie, o którym mowa w pkt 7.1 i 



zezwolenie na opieczętowanie dowodu/dowodów zakupu numerem zgodnym z numerem 
Kuponu Promocyjnego. Wydawanie Kuponów Promocyjnych odbywać się będzie w dniach od
poniedziałku do piątku od 13.11.2017r.  do 02.03.2018r. od godziny 8:30 do godziny 16:45.

7.3.Zachować opieczętowane dowody zakupu oraz odcinek Kuponu Promocyjnego 
przeznaczony dla uczestnika, a Kupon Promocyjny wrzucić do urny promocyjnej najpóźniej do
dnia 02.03.2018r. godzina 17:30 . Urna promocyjna znajdować się będzie w Biurze Obsługi 
Loterii , może zostać także przeniesiona do atrium Galerii MM(poziom A). Urna będzie trwale 
zaplombowana przez Komisję , o której mowa w pkt.10 Regulaminu Loterii. Organizator 
dołoży wszelkich starań, aby urna nie uległa uszkodzeniu. Raz opieczętowany dowód/dowody
zakupu towaru/usługi nie upoważnia do opieczętowania kolejnych Kuponów Promocyjnych. 
Opieczętowany i opisany oryginał dowodu zakupu zwycięzca nagrody zobowiązany jest 
okazać podczas losowania ,w celu potwierdzenia ważności Kuponu Promocyjnego. Powyższe 
stanowi podstawę do odebrania wylosowanej nagrody. 
7.4.Dowód/dowody zakupu potwierdzające dokonanie zakupów w konkretnym 
sklepie/punkcie usługowym uprawniają Uczestnika Loterii do przedłożenia i opieczętowania 
tylu kuponów promocyjnych, ile całkowitych wielokrotności łączącej kwoty 100 zł ( słownie: 
sto złotych) zawiera się w kwocie końcowej dowodu/dowodów potwierdzających zakup 
towarów/usług.
Do udziału w Loterii uprawniają Kupony Promocyjne , które są wypełnione prawidłowo i w 
wyznaczonych miejscach (polach) zawierają czytelne dane Uczestnika Loterii : imię, nazwisko 
figurujące w dokumencie potwierdzającym tożsamość ( dowód osobisty lub paszport) , 
adres , własnoręczny podpis, ilość paragonów, sumę kwot brutto na paragonach, datę i 
podpis, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Loterii oraz pieczęć 
potwierdzającą dokonanie zakupów, o której mowa w punkcie 7.2. Wzór Kuponu 
Promocyjnego stanowi załącznik do Regulaminu. 
7.5.Jeżeli w okresie od złożenia Kuponu Promocyjnego do dnia losowania , oryginalny
dowód/dowody dokonania zakupu  ( stanowiące podstawę uprawniającą do złożenia Kuponu 
Promocyjnego ) zostaną przez zwycięzcę wylosowanej nagrody zwrócone sprzedawcy ( np. w 
celu reklamacji zakupionego towaru/usługi ) dopuszcza się - w celu potwierdzenia ważności 
Kuponu Promocyjnego - okazanie kopii dowodu/dowodów zakupu potwierdzonych datą, 
podpisem i pieczęcią danego sprzedawcy. Kopie dowodów muszą zostać ponadto 
poświadczone przez pracownika Biura Obsługi Loterii.
7.6.W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Promocyjne. Kupony Promocyjne 
podrobione, przerobione, zniszczone, niekompletne lub uszkodzone lub będące w stanie 
uniemożliwiającym weryfikację ich autentyczności i/lub paragony/faktury (dowody zakupu) 
nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany 
Regulaminem -  nie uprawniają do otrzymania nagrody i zostaną uznane za nieważne. W razie
utraty i/lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu usługi/towaru lub ich kopii w przypadku, o 
którym mowa w punkcie 7.5 uprawniających do uczestnictwa w Loterii, Uczestnikowi Loterii 
nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
7.7.Każdy Uczestnik Loterii może złożyć więcej niż jeden Kupon Promocyjny po spełnieniu 
warunków określonych w Regulaminie i wygrać więcej niż jedną nagrodę.
7.8. Z uwagi na brzmienie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w 



trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012r. poz. 1356 z późn.zm) w Loterii nie 
można uczestniczyć na podstawie dokumentów potwierdzających zakup napojów 
alkoholowych ( w tym piwa ). Dowód/dowody na których znajdują się wyżej wymienione 
produkty zostają wykluczony z możliwości brania udziału w Loterii.  
7.9.Z uwagi na brzmienie przepisu art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz.U.2011r. nr 122 poz. 696) w Loterii nie można uczestniczyć na podstawie 
dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu w aptekach działających na terenie Galerii 
MM. Dowód/dowody na których znajdują się wyżej wymienione produkty zostają wykluczony
z możliwości brania udziału w Loterii.  
7.10. Z udziału w Loterii wyłączone są transakcje dokonane w następujących punktach 
placówki bankowe, ubezpieczeniowe, punkty totalizatorów oraz kantory wymiany
walut, jak również transakcje zapłaty za indywidualne rachunki (typu gaz, prąd, telefon i inne 
media oraz raty kredytu ) dokonane w punktach świadczących usługi zapłaty za jakiekolwiek 
(rachunki ) usługi komunalne , RTV, media , transakcje związane ze skupem metali i kamieni 
szlachetnych oraz zakup kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid dokonane w 
dowolnym sklepie/punkcie na terenie Galerii MM. Dowód/dowody na których znajdują się 
wyżej wymienione produkty zostają wykluczony z możliwości brania udziału w Loterii.  
7.11. Nie są uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Loterii dokumenty nie
potwierdzające dokonanie zakupu/-ów ( w ramach Loterii oraz w rozumieniu niniejszego 
Regulaminu ) - nie będące wydrukami z kas fiskalnych lub -wydanymi na ich podstawie 
-fakturami VAT lub nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi ( takie jak 
potwierdzenie wpłat z tytułu zawartych umów przedwstępnych, noty zaliczkowe, faktury pro-
forma, wydruki potwierdzające dokonanie płatności kartą płatniczą ) lub wystawione w 
placówce innej niż sklep/punkt usługowy objęty Loterią znajdujący się na terenie Galerii MM.

8.  Nagrody
Nagrodami w Loterii są:
8.1.Nagrodą I-go stopnia (nagroda główna) jest samochód marki OPEL CORSA: Wartość 
nagrody głównej Loterii wynosi 41 500 zł brutto.
8.2.Nagrody Il-go stopnia : 2 telewizory LCD o wartości 1.000,00 zł brutto każdy. Łączna 
wartość nagród II stopnia Loterii wynosi 2.000,00 zł brutto.
8.3. Nagrody III-go stopnia: 3 tablety Samsung o wartości 500,00 zł brutto każdy Łączna 
wartość nagród III stopnia Loterii wynosi 1.500,00 zł brutto.
8.4.Łączna wartość całej puli nagród Loterii wynosi 45.000,00 zł brutto.
8.5.Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani
otrzymania ich ekwiwalentu ( pieniężnego i/lub rzeczowego ).

9.Miejsce i termin losowania nagród
Losowanie nagród odbędzie się w Galerii MM w atrium na poziomie 0 w dniu 03 marca
2018r. o godz. 13:00. Losowanie odbędzie się pod nadzorem Komisji , o której mowa w
punkcie 10 Regulaminu. Losowania odbywają się poprzez losowe pobieranie pojedynczych 
Kuponów Promocyjnych z urny. Po wylosowaniu każdego z Kuponów Promocyjnych jest on 



weryfikowany przez powołaną przez Organizatora komisję, która sprawdza prawidłowość ich 
wypełnienia. Nagrody są losowane w następującej kolejności : nagrody III-go stopnia, 
nagrody II-go stopnia, nagroda I-go stopnia (nagroda główna). Obecność uczestnika lub 
notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnika w trakcie losowania jest obowiązkowa. Za 
zwycięzcę może zostać uznana tylko osoba ,której dane (Imię i Nazwisko) potwierdzone 
poprzez odczyt z dokumentu tożsamości są zgodne z danymi na wylosowanym Kuponie 
Promocyjnym, a uczestnik taki musi posiadać w trakcie losowania opieczętowane i opisane 
oryginały dowodów zakupu lub ich kopie, o których mowa w pkt. 7.4 i 7.5 oraz odcinek 
Kuponu Promocyjnego.
Imiona i nazwiska osób uznanych za zwycięzców poszczególnych nagród są odczytywane po 
ich weryfikacji co najmniej trzykrotnie poprzez prowadzącego losowanie. Osoby, których 
nazwiska zostały odczytane są zobowiązane zgłosić się do prowadzącego losowanie w okresie
dwóch minut od chwili pierwszego z trzech wymaganych odczytań a następnie w ciągu 
dwóch minut od momentu zgłoszenia się do prowadzącego losowanie okazać dowód 
tożsamości, odcinek Kuponu Promocyjnego, na których pieczątki muszą być tożsame z 
numerem kuponu promocyjnego, wówczas osoba ta staje się  Laureatem Nagrody. W 
przypadku nie spełnienia powyższych warunków Komisja przystępuje do losowania Kuponu 
Promocyjnego(nazwiska) kolejnego Uczestnika Loterii wg tej samej procedury aż do 
wywołania zwycięzcy każdej z nagród. Wylosowanie Kuponu Promocyjnego danego 
Uczestnika Loterii powoduje wyłączenie takiego Kuponu Promocyjnego z udziału w dalszej 
części prowadzonego losowania.

10.Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora 
komisja ( zwana dalej „Komisją” ) czuwająca nad jej organizacją i przebiegiem. W skład
Komisji wchodzi osoba posiadająca ważne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra
Finansów, uprawniające do nadzorowania loterii promocyjnych ( zwana dalej „Osobą
Nadzorującą" ). Do obsługi organizacyjnej Loterii powołane zostało Biuro Obsługi Loterii , 
które organizuje Loterię od strony techniczno-organizacyjnej. Komisja sporządza i podpisuje 
protokół przebiegu losowania nagród - z podaniem wyników Loterii. Niezależnie od 
obowiązku sporządzenia protokołu przez Komisję - z przebiegu losowania nagród 
sporządzany jest odrębny protokół przez obecnego podczas losowania notariusza.
Uczestnik Loterii może zapoznać się z w/w protokołami na swoje żądanie , zgłoszone 
pisemnie do Biura Obsługi Loterii w godz. 8:30 - 16:30 od poniedziałku do piątku w dniach
od 03.03.2018r. do 11.03.2018r. w Biurze Obsługi Loterii.

11. Ogłoszenie wyników 
Oficjalne ogłoszenie zwycięzców (zdobywców ) każdej z nagród następuje po zakończeniu 
losowania po ustaleniu przez Komisję ( w tym także z Osobą Nadzorującą ) , że dany 
zwycięzca spełnił wszystkie określone niniejszym Regulaminem wymogi , uprawniające go do 
otrzymania danej nagrody. Laureaci nagród bezpośrednio po weryfikacji składają w miejscu 



losowania pisemne oświadczenie, że nie należą do grona osób wyłączonych z udziału w 
Loterii. Nazwiska zwycięzców poszczególnych nagród są publikowane na plakatach 
wywieszonych w Galerii MM w terminie do 3 dni roboczych od dnia losowania.

12. Odbiór Nagród
Odbiór nagród I stopnia, ll-go i III-go stopnia przez danego zwycięzcę (lub jego pełnomocnika 
dysponującego oryginałem pisemnego i notarialnie uwierzytelnionego pełnomocnictwa), 
następuje bezpośrednio po losowaniu nagród po ustaleniu przez komisję (w tym także z 
osoba nadzorującą), że dany zwycięzca spełnił wszystkie określone niniejszym regulaminem 
wymogi, uprawniające go do otrzymania danej nagrody.  Każda z nagród jest wydana danemu
zwycięzcy po podpisaniu protokołu odbioru nagrody. W odniesieniu do warunków 
opodatkowania nagród w Loterii podatkiem dochodowym od osób fizycznych , zastosowanie 
znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z póź.zm. ). W przypadku nagród przekraczających 
kwotę 2.280,00 zł zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia 10% podatku dochodowego od 
osób fizycznych przed odbiorem nagrody. Nagrody objęte są standardową gwarancją 
producenta lub/i importera - roszczenia  z tytułu wad tych nagród winny być zgłaszane 
zgodnie z warunkami tej gwarancji. W przypadku , w którym zwycięzca Loterii nie odbierze 
nagrody lub złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z nagrody traci on prawo do nagrody. 
Nagrody nieodebrane przez któregokolwiek ze zwycięzców bądź nagrody , do których dany 
zwycięzca Loterii utracił prawo - pozostają  własnością Organizatora Loterii. Osoby 
wykluczone w pkt. 6 niniejszego Regulaminu , które pomimo naruszenia warunków 
Regulaminu odebrały nagrodę - na wezwanie Organizatora - są zobowiązane do jej zwrotu, na
zasadach określonych w tym wezwaniu.
13. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym ( za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru ) najpóźniej do dnia 12.03.2018r. na adres Organizatora 
Loterii(Galeria MM SPV sp. z o.o. ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań) lub złożone w siedzibie 
Organizatora Loterii. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji listem poleconym 
decyduje data stempla pocztowego, jednakże Organizator zastrzega sobie iż reklamacje, które
wpłyną do Organizatora Loterii po dniu 19.03.2018r. bez względu na prawidłowość ich 
nadania potwierdzoną stemplem pocztowym nie będą przez Organizatora rozpatrywane. W 
przypadku złożenia reklamacji osobiście dniem ostatecznym jest dzień 12.03.2018r. 
Reklamacje rozpatruje Komisja - w tym wchodząca w jej skład osoba Nadzorująca. Decyzje 
Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane są zwykłą większością głosów i nie 
przysługuje od nich ponowne odwołanie się do Komisji. Rozpoznanie reklamacji i wysłanie 
zawiadomienie do Uczestnika Loterii o wyniku reklamacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania reklamacji nie później jednak niż do 23.03.2018r. Za dochowanie tego terminu 
przyjmuje się datę wysłania takiego zawiadomienia w formie pisemnej listem poleconym        
( za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego , 
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 
postępowania sądowego.
Prawo wniesienia reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Loterii. Roszczenia związane



z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg
przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację. Reklamacja zawierać powinna :

- Imię i Nazwisko,

- Adres,

- Wskazanie okoliczności stanowiących o podstawę reklamacji w tym datę i miejsce zdarzenia 
oraz treść żądania,

- Własnoręczny podpis.

14. Informacje końcowe
W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Promocyjnego i/lub oryginału dowodu/dowodów 
zakupu usługi/towaru uprawniających do uczestnictwa w Loterii ( wystawionego imiennie 
albo na okaziciela ) Uczestnikowi Loterii nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec 
Organizatora.
Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią
Regulaminu Loterii. Regulamin dostępny jest do wglądu w :
- Biurze Obsługi Loterii w Galerii MM przy ul. Św. Marcin 24,
- siedzibie Organizatora Loterii ( Poznań, ul. Towarowa 35 ) ,
- na stronach internetowych : www.galeriamm.poznan.pl, 
Uczestnik Loterii , który złożył w związku z Loterią nieprawdziwe oświadczenie lub podał
nieprawdziwe informacje jest zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wyrządzonej tym
szkody.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


