
 

 

 
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ  

„iPaździernik w Poznań Plaza 11x iPhone X do wygrania!” 
 
1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ  
 
Loteria promocyjna, zwana dalej „Loterią”, prowadzona będzie pod nazwą 
„iPaździernik w Poznań Plaza 11x iPhone X do wygrania!” na zasadach określonych 
w niniejszym regulaminie („Regulamin”). 
 
2. NAZWA PODMIOTU ORGANIZUJ ĄCEGO LOTERIĘ 
 
Organizatorem Loterii jest Andrzej Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą „Goody Andrzej Nowak” w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 17C, 60-129 Poznań, NIP: 
7771241403, REGON 634379810 (dalej: „Organizator”). 
 
3. NAZWA ORGANU WYDAJ ĄCEGO ZEZWOLENIE 
 
Niniejsza Loteria organizowana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. 
 
4. PODSTAWA PRAWNA  
 
Loteria prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.). 
 
5. CZAS TRWANIA LOTERII 
 
1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 20 października 2018 roku do 14 listopada 

2018 roku. 
2. Sprzedaż promocyjna odbywać się będzie w okresie od 20 października 2018 roku 

do 31 października 2018 roku, w godzinach:  
a) od poniedziałku do soboty od godz. 9.30 do godz. 20.30; 
b) w niedziele handlowe od godz. 10.00 do godz. 19:30; 
c) w przypadku sprzedaży dokonywanej w sklepie Piotr i Paweł od poniedziałku 
do soboty w godzinach od godz. 9.00 do godz. 20.30, a w niedziele handlowe od 
godz. 9.00 do godz. 19.30; 
z zastrzeżeniem, że dokonanie zakupu produktów promocyjnych będzie 
uprawniało do udziału w losowaniu nagród jedynie w dniu dokonania zakupu, 
a dokonanie zakupu po godzinach wskazanych w niniejszym punkcie powyżej nie 
stanowi sprzedaży promocyjnej i nie uprawnia do udziału w loterii. 

3. Stoisko Loteryjne otwarte będzie w pasażu CH-R Poznań Plaza naprzeciw 
operatora spożywczego, w okresie od 20 października 2018 roku do 31 
października 2018 roku w godzinach: 
a) od poniedziałku do soboty od godz. 9.30 do godz. 20.45; 
b) w niedziele handlowe od godz. 10.00 do godz. 19:45. 

 
6. ZASIĘG LOTERII  
 



 

 

Loteria organizowana będzie na terenie obiektu: Centrum Handlowo-Rozrywkowe 
Poznań Plaza przy ul. Kaspra Drużbickiego 2, 61 - 693 Poznań, województwo 
wielkopolskie, zwanego w niniejszym Regulaminie „CH-R Poznań Plaza”. 
 
7. UCZESTNICY LOTERII  
 
1. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może 

być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, 
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W Loterii nie mogą brać udziału podmioty prowadzące działalność gospodarczą w 
jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do Loterii w zakresie (w 
ramach) prowadzonej działalności gospodarczej. Dodatkowo, w Loterii nie mogą 
uczestniczyć pracownicy Organizatora a także: 

a) osoby zarządzające Klepierre Managemant Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie, 

b) najemcy punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących 
się na terenie CH-R Poznań Plaza; 

c) podmioty bezpośrednio związane z obsługą CH-R Poznań Plaza, w tym 
agencja ochrony, firma sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania 
technicznego i forma świadcząca usługi zarządzania parkingiem; 

d) podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 
Loterii; 

e) pracownicy podmiotów wskazanych w lit. a), b), c), d) powyżej i osoby 
zaangażowane przez te podmioty na podstawie umów zlecenia, umów o 
dzieło i innych podobnych umów. 

3. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób 
zaangażowanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez 
podmioty wskazane w ust. 2 powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonka i osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia. 

. 
8. ORGANIZACJA LOTERII  
 
1. Aby wziąć udział w Loterii należy łącznie dokonać następujących czynności: 

a) dokonać w punktach handlowych, usługowych lub rozrywkowych w CH-R 
Poznań Plaza zakupu towaru lub usługi na kwotę nie mniejszą niż sto (100) 
złotych brutto, potwierdzonego na nie mniej niż dwóch dowodach zakupu 
(paragonach lub fakturach) dokonanych w co najmniej dwóch różnych 
punktach handlowych, usługowych lub rozrywkowych, w okresie 
wskazanym w  ust. 5. pkt 2. Loterią objęte są towary i usługi dostępne we 
wszystkich punktach handlowych, usługowych lub rozrywkowych w CH-R 
Poznań Plaza, z wyłączeniem towarów i usług wskazanych w pkt 3 poniżej; 



 

 

b) w dniu dokonania zakupu do godziny 20.35 (w niedzielę do godz. 19.35) za 
okazaniem ww. dowodów zakupu odebrać kupon promocyjny w Stoisku 
Loteryjnym; przed wydaniem kuponu hostessa sprawdza okazane dowody 
zakupu pod względem zgodności z regulaminem, a następnie 
ostemplowuje je i kupon promocyjny;  

c) w dniu dokonania zakupu, najpóźniej do godziny 20.40 wypełnić kupon 
promocyjny zgodnie z treścią pkt 2 poniżej, a następnie wrzucić do urny 
znajdującej się na tym Stoisku. Urna, do której wrzucane będą kupony, 
będzie zabezpieczona przez Organizatora w sposób uniemożliwiający 
ingerencję osób trzecich i będzie otwierana każdorazowo dopiero przed 
losowaniem; 

d) zachować ostemplowane dowody zakupu i ostemplowaną część kuponu 
przeznaczoną dla Uczestnika.  

2. Kupon promocyjny, o którym mowa w pkt 1. powyżej składa się z dwóch części 
podzielonych perforacją, z której jedną Uczestnik wrzuca do urny po wypełnieniu, a 
drugą zatrzymuje jako dowód udziału w Loterii. Obie części kuponu oznaczone będą 
takim samym numerem kuponu. 

Część kuponu przeznaczona do wrzucenia do urny zawiera: 
dedykowany numer kuponu, nazwę Loterii, miejsce na wpisanie: imienia, 
nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, daty dokonania zakupów, miejsce 
na własnoręczny podpis. 
Część kuponu przeznaczona do zatrzymania przez Uczestnik a Loterii 
zawiera: 
dedykowany numer tej części kuponu identyczny z widniejącym na drugiej 
części kuponu. Ta część kuponu  jest  dowodem dla Uczestnika Loterii na 
wzięcie udziału w Loterii a jej okazanie wraz z dowodami zakupu jest 
koniecznie aby odebrać nagrodę. 
Część kuponu przeznaczoną do wrzucenia do urny należy wypełnić zgodnie z 
opisem, tj. podając: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, datę 
dokonania zakupów oraz złożyć podpis. 
Przed wrzuceniem wypełnionej części kuponu do urny kupon i paragony 
(faktury) muszą zostać ostemplowane na Stoisku Loteryjnym. 
Wypełnioną część kuponu  należy wrzucić do urny znajdującej się na Stoisku 
Loteryjnym w tym samym dniu, w którym dokonano zakupu, najpóźniej do 
godziny 20.40, pod rygorem utraty prawa do udziału w losowaniu.  

 
 
 
 

3. Do udziału w Loterii nie uprawniają dowody: 
− zakupu napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 
Dz.U. 2016 r.; nr 487 ze zm.); 



 

 

− zakupu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników 
zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 
listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U.2017 poz. 957, z poźn. zm); 

− zakupu leków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt w 
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwa w żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1541 z późń. 
zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia piersią; 

− wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach; 
− usług kantoru wymiany walut i banku, zakupu kart oraz bonów 

podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, transakcji zapłaty za 
jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, elektryczność oraz gaz 
dokonane w dowolnym punkcie handlowo – usługowym w CH-R Poznań 
Plaza, transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładów bukmacherskich, 
spłat rat kredytu regulowanych w punktach handlowo – usługowych 
świadczących tego typu usługi w CH-R Poznań Plaza, wpłat i wypłat 
bankomatowych. 

 Jeżeli dowody zakupów będą potwierdzać zakup towarów lub usług albo 
poniesienie wydatków, o których mowa powyżej, wówczas wartość towarów i 
wydatków, które nie uprawniają do udziału w Loterii, zostanie odjęta od łącznej 
wartości zakupionych towarów i usług wynikającej z dowodów zakupów.  

4. Każdy poprawnie wypełniony kupon promocyjny, o którym mowa w pkt 2. powyżej 
bierze udział w losowaniu nagrody w Loterii w dniu dokonania zakupu. 

5. Każdy Uczestnik może wypełnić dowolną liczbę kuponów promocyjnych, zgodnie 
z pkt 2. powyżej, zwiększając swoje szanse w losowaniu nagród, z zastrzeżeniem 
pkt 6. poniżej. 

6. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów lub usług, określona w 
okazanych na Stoisku Loteryjnym dowodach zakupu stanowi wielokrotność kwoty 
100,00 zł brutto, Uczestnik Loterii może otrzymać odpowiednio większą liczbę 
kuponów promocyjnych, jednak nie więcej niż 5 kuponów. 

7. W losowaniu będą brały udział tylko poprawnie wypełnione kupony zgodnie z pkt 
2. powyżej. 

8. W Loterii nie będą uwzględniane następujące kupony: 
− dostarczone po upływie terminu zakończenia pracy Stoiska Loteryjnego 

oraz w sposób inny niż poprzez wrzucenie kuponu do urny, a także 
dostarczone w innym dniu niż zostały wydane,  

− niezawierające wszystkich danych wymaganych w pkt 2. powyżej lub 
zawierające błędne dane, nieczytelne, jak również kupony noszące ślady 
przerobienia, podrobienia, kupony zniszczone lub uszkodzone w sposób 
uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności; 

− nieopatrzone pieczęcią Organizatora. 
9. Dla uznania kuponu za nieważny wystarczy, że spełni on jeden z warunków 

wymienionych w pkt 8. 



 

 

10. Raz opieczętowany dowód zakupu zgodnie z pkt 2. powyżej nie może zostać 
ponownie wykorzystany w Loterii. 

 
9. NAGRODY W LOTERII  
 
1. Nagrodami w Loterii jest jedenaście telefonów IPhone X o wartości 4950 zł 

(słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto każdy wraz 
z nagrodą pieniężną w wysokości 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 
00/100) brutto; po jednym telefonie IPhone X dla zwycięzcy każdego losowania. 

2. Wartość puli nagród wynosi 60 500 złotych (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy pięćset 
złotych 00/100) brutto.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
4. Nagrody, które nie zostaną przyznane lub nie zostaną wydane pozostają 

własnością Organizatora.  
 

10. LOSOWANIE I WYDANIE NAGRÓD 
 
1. W ramach Loterii odbędzie się 11 losowań, po jednym losowaniu w dniach 

20,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31 października 2018 roku. Losowania odbywać 
się będą od godziny 20.45. (w niedzielę od godziny 19.45) w CH-R Poznań Plaza, 
na placu naprzeciw operatora spożywczego. Każde losowanie odbywać się będzie 
spośród kuponów promocyjnych prawidłowo wypełnionych i wrzuconych do urny 
w dniu losowania. Podczas każdego losowania przedstawiciel Organizatora 
wylosuje 1 kupon, weryfikując prawo do nagrody zwycięzcy oraz autentyczność i 
poprawność wypełnienia kuponu. 

2. W przypadku gdy wylosowany kupon nie spełni warunków udziału w Loterii, 
przedstawiciel Organizatora będzie losował kolejne kupony, aż do skutku.  

3. Obecność Uczestników podczas losowania nagród nie jest obowiązkowa. 
4. Podczas losowania nagród obecna będzie wewnętrzna komisja nadzoru, 

powołana przez Organizatora do nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, 
zwana w niniejszym regulaminie „Komisją Nadzoru”. 

5. Niezwłocznie po poprawnej weryfikacji kuponu zostaną podjęte, aż do uzyskania 
połączenia, z tym że nie więcej niż trzy następujące po sobie, próby nawiązania 
połączenia telefonicznego na podany na wylosowanym kuponie numer telefonu. 
Uczestnik, którego kupon został wylosowany zobowiązany jest odebrać 
połączenie telefoniczne i w rozmowie telefonicznej potwierdzić swoje imię i 
nazwisko oraz uczestnictwo w loterii. Rozmowa telefoniczna będzie prowadzona 
w obecności publiczności. 

6. Jeżeli pomimo podjęcia prób zrealizowania połączenia telefonicznego, o którym 
mowa w pkt. 5. powyżej, nie uda się uzyskać połączenia lub połączenie zostanie 
zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Loterii, prawo do nagrody 
wygasa. Wówczas spośród pozostałych kuponów zostanie wylosowany następny, 
dla którego zostanie powtórzona procedura z  pkt. 5 powyżej. 

7. Jeśli nie dojdzie do rozdysponowania nagrody mimo trzykrotnego zastosowania 
trybu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nagroda pozostaje w dyspozycji  
Organizatora. 



 

 

8. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę w Loterii. W przypadku 
wylosowania jednej osoby więcej niż jeden raz, nagroda zostanie przeznaczona 
do kolejnego losowania zgodnie z opisanym wcześniej trybem. 

9. Imię i nazwisko zwycięzcy będą opublikowane na stronie internetowej 
https://web.facebook.com/CH.Poznan.Plaza/ w terminie jednego dnia roboczego 
od przyznania nagrody, do dnia zakończenia Loterii.  

10. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w terminie do 5 dni roboczych po 
losowaniu, jednak nie później do 6 listopada 2018 roku, na podstawie 
potwierdzenia odbioru nagrody oraz po złożeniu oświadczenia, że zwycięzca jest 
osobą pełnoletnią i nie jest osobą, o której mowa w pkt 7.2. i 7.3. Regulaminu. 
Dodatkowo zwycięzca musi przedstawić dowody zakupu, na podstawie których 
wydany został kupon promocyjny oraz drugą część kuponu, o której mowa w pkt 
8.2., a także okazać dowód tożsamości celem weryfikacji tożsamości oraz wieku 
zwycięzcy. 

11. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego, w szczególności po pobraniu przez Organizatora od zwycięzcy 
zryczałtowanego podatku dochodowego, w wysokości 10% wartości nagrody. 
Organizator ma prawo potrącić wartość podatku dochodowego z kwotą nagrody 
pieniężnej stanowiącej nagrodę w Loterii. Zwycięzca zobowiązany będzie do 
podania Organizatorowi danych niezbędnych do wydania nagród, opłaty podatku, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim i ewentualnego wydania imiennego 
zaświadczenia o uzyskanej wygranej.  

 
11. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWO ŚCI NAD LOTERIĄ 
 
Nad prawidłowością urządzania Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja 
Nadzoru, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez 
niego regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo 
zawodowe wydane przez Ministra Finansów. 
 
12. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 
 
1. Uczestnicy Loterii promocyjnej mają prawo do składania reklamacji w trakcie 

trwania Loterii, najpóźniej do dnia 7 listopada 2018 roku. Rozpatrzeniu podlegają 
reklamacje złożone w formie pisemnej, wysłane listem poleconym na adres 
Organizatora, tj. Goody Andrzej Nowak, ul. Sielska 17C, 60-129 Poznań lub 
złożone tam osobiście w dni robocze w godzinach od 10.00 do 16.00, z dopiskiem 
REKLAMACJA. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku 
nadesłania jej pocztą decyduje data stempla pocztowego. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane personalne zgłaszającego 
reklamację takie jak: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce 
zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, jak również dokładny opis 
i powód reklamacji oraz treść żądania. 

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie zawiadomienia o jej wyniku 
listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika, nastąpi 
w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do dnia 14 
listopada 2018 roku. 

4. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.  

 



 

 

13. TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ 
 
Roszczenia związane z udziałem w Loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 
6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na 
czas od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 
14. DANE OSOBOWE 
 
1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Uczestników w trakcie 

Loterii jest: Andrzej Nowak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
„Goody Andrzej Nowak” w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 17C, 60-129 Poznań, NIP: 
7771241403, REGON 634379810. 

2. Podane dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

3. Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników Loterii w celu: 
1) przeprowadzenia Loterii promocyjnej „iPaździernik w Poznań Plaza 11x iPhone 
X do wygrania !” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
2) wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych 
związanych z prowadzoną działalnością (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) 
RODO), 
3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w ust. 3 powyżej dane 
osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora jedynie 
podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych Uczestnika na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny dla 
realizacji celów ich przetwarzania, tj.:  

a. w zakresie przeprowadzenia Loterii – przez okres 5 lat, liczony od 
zakończenia roku, w którym została wydana nagroda lub do czasu 
cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,  

b. w zakresie wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków 
prawnych związanych z prowadzoną działalnością – do czasu wypełnienia 
tych obowiązków przez Administratora,  

c. w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w okresie 
koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez 
przepisy prawa. 

6. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika 
wyłącznie na podstawie jego zgody, Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie 
wycofać tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest 
warunkiem uczestnictwa w Loterii. Cofnięcie zgody oznaczać jednak będzie 
rezygnację z udziału w Loterii. 

8. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika. 



 

 

9. Zgodnie z RODO Uczestnikowi przysługuje prawo do:  
a. uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez 

Administratora, a także prawo dostępu do jego danych (art. 15 RODO),  
b. sprostowania oraz uzupełnienia jego danych (art. 16 RODO),  
c. usunięcia jego danych (art. 17 RODO),  
d. żądania ograniczenia przetwarzania jego danych (art. 18 RODO),  
e. przenoszenia jego danych do innego administratora (art. 20 RODO),  
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
10. Uczestnik, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, ma prawo 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych 
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W takim 
przypadku Administrator może przetwarzać dane Uczestnika, o ile wykaże 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).  

 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Udział w Loterii jest dobrowolny.  
2. Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 
3. Wszelkie zmiany regulaminu Loterii mogą być wprowadzone jedynie po uprzednim 

ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. 
4. Regulamin Loterii dostępny jest przez czas trwania Loterii, tj. od 20 października 

2018 roku do 14 listopada 2018 roku  w siedzibie Organizatora przy ul. Sielskiej 
17C w Poznaniu w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, na stronie 
internetowej https://web.facebook.com/CH.Poznan.Plaza/ oraz na Stoisku 
Loteryjnym w godzinach jego otwarcia. 


