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Załączniknr l
do uchwaĘ Zarządu Banku nr 9512017 z dniaD7.07.20l7r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
,,SUPER LOKATA III"

I. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych ( tekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 47 l z późn.zm.)

1.

II. PosTANowIENIA oGÓLt\]E

Lotęria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod Lazwą
,,S[jPER LOKATA III".
Or ganizatorem Loterii j est:
Bank Spółdzielczy w Leśnicy 47-100 Strzęlcę Op. ul. Gogolińska 2 wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067776 przęz Sąd
Rejonowy w Opolu, WII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 7 5 6- 0 a0 - 5 l -7 2 zw arIy dal ej Organ izator ęm.
Loteria organizowana jest na obszatze województwa opolskiego i śląskiego.
Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora lzby Administracji
Skarbowej w Opolu.
Loteria rozpoczyna się w dniu 11.09.2017 roku i trwa do dnia 12.04.2019 roku
(końcowy termin powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacli rwiązanych z Loterią).
Sptzedń promocyjna tozpoczyna się w dniu 11.09.20|7 roku i trwa do dnia
29.12.2017 roku.
Loteria przeznaczona jest dla osób ftzycznych, które spełniają postanowienia
i warunki niniejszego Regulaminu.
Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czlwać t ędzie powołana przęz
Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, w składzie lctórej znajdzie się osoba,
która odbyła szkolenie z zakresu przepisów ustawy o grach hązardowych
i Regulaminu Loterii promocyjnej. Organizator wyda Regulamin dzińania tej
Komisji.
Wartość puli nagród wynosi brutto 80.000,00 ńotych ( osiemdziesiąt tysięcy
złoĘch 00/100).

ilI. UCZESTNICY LOTERII

Uczestnikiem Loterii moze być ketżda pełnoletnia osoba ftzyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzężęnięm ust. 2, która jest
posiadaczem lokaty ,,SUPER LOKATA III", posiadająca adres zamięszkartia na
teręnię Rzeczpospolitej Polskiej.
Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie Zarządu,
Rady Nadzorczej oraz ich nrałżonkowię i dzięci pozostające we wspólnym
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gospodarstwie domowym, jak równięz osoby nie wymienione .uq1żęj, Ięcz
bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Loterii, a w szczególności
członkowie Wewnętrznej Komisj i Nadzoru.
W Loterii możę wziąó ldziń §lko osoba, która wyraziła zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia l997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 922 z późn.zm.) zgodę na przetwarzanię swoich danych osobowych w celach
marketingowych przęz Bank Spółdzielczy w Leśnicy, oraz Wraziła zgodę na
umieszczenie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości na liście laureatów.
Uczestnik Loterii vlyruża zgodę na przetwaruanię danych w trakcie zawierania
umowy lokaty pod naTwą ,,SUPER LOKATA III". Administratorem danych
osobowych jest Bank Spółdzielczy w Leśnicy 47-I00 Strzelce Op. ul. Gogolińska 2.

Uczestnicy Loterii podają swoje dane na zasadzię dobrowolności i przęz caĘ czas
trwania Loterii mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
Przystąpienie do Loterii jest równoznacznę z akceptacją przęz Uczestnika
Regulaminu Loterii w całości oraz wyrńęniem zgody na korzystanię przez
Organizatora z wizerunku lub głosu uczestnika w celach reklamowych. Uczestnik
Loterii zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak
równięz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziŃu
w Loterii.

Iv. ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII

1. W Loterii orazw losowaniu nagród mogą uczestniczyć osoby ( z zastrzezeniem
ust.1 i 2 rozdziŃll III niniejszego Regulaminu), które spełniły łącznie następujące
warunki:
1) załoĘĘ lokatę o nazwie ,,SUPER LOKATA III" w okresie od II.09.20l7

roku do 29.12.2017 roku (włącznie) w jednostkach organizacyjnych Banku
Spółdzielczęgo w Leśnicy;

2) umowa lokaty zawarta zostńa lub odnowiła się na kolejny okres wg
następujących waruŃów umownych: okres lokaty - 12 miesięcy, stopa
oprocentowania - zmienna, kwota początkowa lokaty - nie niższa niż
1.000,00 zł. ( słownie: jeden §siąc złoĘch 00/100);

3) utrzymaĘ lokatę w całości do 31 .I2.20l8 roku (włącznie),
2. Do dnia 13.0l .2019 roku w Centrali Otganizatora na podstawie zapisów

księgowych w systemie informatyczno - księgowym, wygenerowana zostanie Lista
Uczęstników Loterii wg stanu na 31 .I2.20l8 roku.

3. Lista Uczestników Loterii zawieraó będzie przyporządkowanie kazdego numeru
losu do konkrętnęgo Uczestnika Loterii, tak aby po wylostr,,lvaniu losu mozliwa była
jednoznaczna identyfikacja Lalręata. Lista ta zawierać będzie modulo, imię
i nazwisko, PESEL oraz numer losu.

4. W oparciu o sporządzoną Listę lJczestników Loterii, o której mowa w ust.3
przygotowane zostaną losy, na których zostanie zapisany jedynie numer.losu, który
jest przyporządkowany właścicielowi lokaĘ ,,SUPER LOKATA III". Numery
losów nadawane będą Uczestnikom wg kolejności prrypisanych im numerów
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modulo ( od najmniejszego do największego), co jednoznacznię określi kolejność
nadawanych numerów losów.

5. I1ość losów biorących udział w losowaniu równa jest ilości udzińów na lokacię
,,SUPER LOKATA III". Jeden ldziałprzypadanakłżdę pełne 1.000,00 złotych
( słownie: jeden Ęsiąc złoĘch 00/100) lokaty spełniającej warunki określone w
ust. 1 rozdzińu IV niniejszego Regulaminu. Przydział losów dokonyrvany jest na
podstawie salda końcowego lokaty tj. na dzięń 31.12.2018r. Lokaty jednego
Klienta, zaewidencjonowanę na odrębnych rachunkach banko}vych nie podlegają
łączeniu.

6. Uczestnik moze mieć dowolną liczbę udziałów w losowaniu. Każdy z uczestników
losowania możę wygrać tylko jedną nagrodę.

v. NAGRODY

1. Nagrodami w Loterii są:
1) nagroda główna - samochód osobowy MSSAN MICRA Visia + o wartości

brutto 49.000,00 zł.
2) nagrody dodatkowe:

l4.000,00 zł.
2. Łączna wartość brutto nagród przezfiaczonych na wypranę w Loterii wynosi

80.000,00 zł. ( słownie: osiemdziesiąttysięcy złotych).

\rI. TERMINY I ZASADY LOSOWANIIA

1. Losowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Cęntrali Banku Spółdzielczęgo w
Leśnicy 47-I00 Strzelce Op. ul. Gogolińska 2 w dniu 30.0l ,2019 roku.

2. O godzinie rozpoczęcia losowania Uczestnicy Loterii zostaną poinformowani
poprzęz ogłoszenie wywieszone we wszystkich jednostkach organizacyjnych
Banku Spółdzielczęgo w Leśnicy na tablicach ogłoszeń nĄpóźniej na 2 tygodnie
przed terminem losowania.

3.Kńdy udziń zostanie zweryfikowany przęz Wewnętrzną Komisję Nadzoru, pod
względem spełnienia warunków uczestnictwa w losowaniu zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Losowania nagród dokona Komisja Losowania powołana przez Zarząd Banku
dzińająca na podstawie odrębnego Regulaminu.

5. Nagrody będą losowanę w następująeej kolejności:
1) w pierwszej kolejności losowanabędzie nagroda główna w postaci samochodu

osobowego;
2) w dalszej kolejności losowane będą nagrody dodatkowe określone w ust.l

rczdziałll V niniejszego Regulaminu, począwszy cld nagrody o najwyższej
jednostkowej wartości do nagrody o najniższej jednostkowej wartości.
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6. Jedęn los możę .vq1tgrac tylko jedną znagtód, co oznacza, lre po wylosowaniu los na
który padła wygrana nie wraca do urny z losami uczęstniczącymi w dalszym
losowaniu.
W przypadku, gdy w dalszym losowaniu zostaną wylosowane losy Uczestnika
Loterii, który wygrał już nagrodę główną lub dodatkową, taki los uznaje się za
nieważny a losowanie jest dalej kontynuowane.
Wyniki losowania og}asza obecnym w dniu losowania Przewodniczący Komisji
Nadzoru.
Zarząd Banku Spółdzielczęgo w Leśnicy wyniki losowania poda do publicznej
wiadomości poprzez wywieszęnie list laureatów Loterii na tablicach ogłoszeń
w jednostkach organizacyjnych Banku a także na stronie internetowej Banku
www.bslesnica.pl w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia losowania. Lista
zawięraó będzie imię, nazwisko, miejscowość laureata oraz rcdzaj wygranej
nagrody.

VII. POWIADOMIENIE O WYNIKACH LOSOWANIA I ODBIOR
NAGRoD

Klienci będący lauręatami Lotęrii zostaną o wygranej z,lwiadomieni przez Bank
Spółdzielczy w Leśnicy przesyłką poleconąza zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
w terminie 14 dni od daĘ losowania, uwzględniając dane adresowe wskazane
przez klięnta przy zawięraniu umowy lokaty. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowości rwiązate z dostarczęniem lub
opóźnieniem w do star częniu przesyłki pr zęz Pocztę Po lską.
Nagrody przewidziane w ramach niniejszej Loterii, wTęczone zostaną zgodnie
z obowiąrującymi przepisami podatkowymi z uvłzględnieniem kwoĘ wolnej od
podatku ( ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca
I99lt. (tekst jednoliĘ Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn.zm.), przł czym
obowiązek uiszczęnia podatku spoczywa na osobach, które zostĄ laureatami
L oterii p romo cyj nej na wska zany pr zęz Or garizatora rachunek bankowy.
Kużdy z lczęstników Loterii, u którego nastąpiła zmiana danych osobowych,
a w sz;zególności adresu zamięszkania wskazanego w ttmowie lokaĘ ,,SUPER
LOKATA III" zobowiązany jest powiadomić o tym Organizatora, nie pożniej niZ
do 31 .l2.20l8 roku. Termin uznĄe się za zachowany w wypadku nadania przęz
uczestnika przesyłki poleconej ostatniego dnia terminu w urzędzie pocztowym.
Iężęli uczęstnik nie powiadomi OrganizŃora o zmianie adresu zamięszkania
przyjmuje się, że zawiadomienia o wygranej przesłane n t poprzedni adręs zostaĘ
doręczone prawidłowo. W takim wypadku uczestnikowi nie przysługuj e z tego
tytufu żadnę roszczęnie wobec Organizatora Lotęrii.
Kużdy z laureatów może w terminie 3 dni od daty doręczenia informacji
o wygranej złożyć w formię pisemnej oświadczęnie o odmowie przyjęcia nagrody.
Termin uznĄe się za zachowany w przypadku nadania przez laureata Loterii
przesyłki poleconej ostatniego dnia terminu w ufzędzie pocźowym.
Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:

l) złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia nagrody;

7.

8.

1.

2.

J.

4.

5.

4k



6.

7.

8.

9.

1.

2) Organizator nie moze się z nim skontaktować w celu przekazania nagrody
w sposób wskazany w ust.I rozdzińll VII niniejszego Regulaminu;

3) nie odbierze nagrody przed upłyrvem ostatecznego terminu wydania nagród,
wskazanego w ust. 7 rozdziału VII niniejszego Regulaminu.

Nagrody, do których laureaci utracili prawo z powoctttw opisanych w ust. 5

r ozdzińu VI I niniej szego Regulaminu pozostaj ą własnoś c i ą Or garizńor a.

Nagrody będą wydawane w terminie od dnia 25.a2.20l9 roku do 22.03.2019 roku
w siedzibie Banku Spółdzielczęgo w Leśnicy 47-100 Stizelce Op. ul. Gogolińska
2,po okazanitl dowodu osobistego orazuiszczęniupodatkłt, o którym mowa w ust.
2 rozdziŃu VII niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się po wcześniejszym
uzgodnieniu z Wewnętrzną Komisją Nadzoru odbiór nagrody w . dowolnej
j ednostce or ganizacyjnej B anku.
Nagroda zostanie wydana posiadaczowi lokaty lub osobie upoważnionej
posiadającej pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnię podpisem
mocodawcy.
Wydanie nagrody nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który
podpisują: osoba odbierająca i przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Leśnicy
wydający nagrodę.

VIII. PRAwIDŁowoŚC UR..7,ĄDZEhł-IA LOTERII PROMOCYJNEJ

Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii i przeprowadzęnia losowania
sprawować będzie Wewnętrzna Komisja Nadzoru powołana przęz Zaruąd Banku
Spółdzielczego w Leśnicy. Zarząd Banku Spółdzielczego w teśnicy wyda
regulamin dzińania Wewnętrznej Komisji Nadzoru. W składzie komisji znĄdzie
się osoba, która odbyła szkolenie zzahęsu przepisów ustawy o grach hazardowych
i Regulaminu Loterii promocyjnej.

2. Wewnętrzna Komisja Nadzoru sporządzi z ptzebiegu losowania protokoł, który
będzie zawierń wyniki Lotęrii promocyjnej. Uczestnik ltlsowania moze zapoznać
się z protokołem na swoje żądanie.

IX. REKLAMACJEOPRZEDAWNIENIEROSZCZEŃ

1. Kazdęmu uczestnikowi Loterii promocyjnej przysfuguje prawo wnięsienia
rekl amacj i zw iązanej z niniej szą L oteri ą p rom ocyj ną.
Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii należy zgłaszac w formie pisemnej - listem
poleconym, pocńą kurierską lub osobiście w czasie trwania Loterii, najpóźniej do
dnia 29.03.2019 roku na adres Bank Spółdzielczy w Leśnicy 47-100 Strzelce Op.
ul. Gogolińska2 z dopiskiem,,Reklamacja loterii - SUPER LOKATA III". Zadatę
zgłoszenia reklamacji przyjmuje się datę wpĘwu (doręczenia) reklamacji do
Otganizatora.
Reklamacj e zgłoszone po terminię wskazanym w ust.2 rozdziału IX niniejszego
Regulaminu nie będą tozpatrywane.
Reklamacja powinna zawięrac imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego jak
równiez opis i powód reklamacji
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5. Reklamacje będą rozpaĘwanę przęz komisję, o której mowa w ust.l rozdziŃu
VIII niniejszego Regulaminu. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych
od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia Iż.04.20I9 roku włączając
w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji ( listem poleconym).

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Przewodniczący Wewnętrznej Komisji
Nadzoru sporządza protokół, w którym określa zg}oszone przez osobę składającą
reklamacj ę r oszczęnia ot az uzasadnięnię decy Ą|

7. DecyĄe Wewnętrznej Komisji Nadzoru w postępowaniu reklamacyjnym są

ostateczne.
8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczęstnikowi przysfuguje prawo do

dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
9. Roszczeniarwiązane zudziałęm w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy

od dnia wymagalności tj. od ostatecznej daty wydania nagród rzeczowych.
l0.Bieg przedawnienia roszczefi ulega zawięszęniu na okres od dnia wnięsięnia

reklamacji do dnia udzielęnia odpowiedzi na reklamację.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOIWE

l. Nagród w Loterii nię mozna wymieniać na ekwiwalent pienięzny lub na inne
nagrody rzęczowę. Laureatom Loterii nie przysfuguje prawo do zastrzężęnia
szczególnych właściwości nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za
jakośó iuiryteczność wygranychprzezmvycięzcę nagród. Odpowiedzia|nymztego
§rtułu jest osoba udzielająca gwarancji ( producent, dystrybutor, sprzedawca).
Odpowiedzialnośó Organizalora ogranićza się do wydaniń ńa$ody zgodnie
z postanowieniami niniej szego Regulaminu.

2. Regulamin Lotęrii promocyjnej dostępny będzie we wszystkich placówkach Banku
Spółdzielczego w Leśnicy or az na stronie internetowej www.bsl ęsnica.pl.

3. O Loterii Klienci będą informowani poprzęz materiĄ promocyjno-reklamowe
mieszczone w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz poptzez
ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym

4. Wszystkie treści zawarte w matęriałach reklamowo-promocyjnych mają charakter
jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego
Regulaminu.

5. Wizerunki nagród znĄdujących się na materiałach reklamowych mogą róznic się
od nagród wydanych w Loterii.

6. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru
Finansowego.

7. Uczęstnik Loterii możę rwrócic się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub
Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

8. Spory pomiędzy Uczestnikiem Lotęrii a Organizatorem mogą być rozstrzygane
polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ilę
wartość sporu nie jest wyższaniz 8.000,00 zł.

9. Spory pomiędzy Uczestnikiem Lotęrii a Organizatorem mogą być takżę
rozsttzygane w drodzę pozasądowego rorwiązywania sporów. Podmiotami
uprawnionymi do prowadzenia takiego postępowania są:
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1) Rzecznik Finansowy;
2) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstńców

Warszawy 1, 00-030 Warszawa;
3) Bankowy Arbitraz Konsumencki przy Związku Banków Polskich.

I}.Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga za§łirrdzęnia przęz Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminenl stosuje się powszechnie
obowiązuj ące przepi sy.
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