Regulamin Loterii Promocyjnej „1000 zł za gola”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Loterią", jest
prowadzona pod nazwą „1000 zł za gola”.
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię oraz cel Loterii.
Organizatorem Loterii, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”,
jest Ewelina Sasin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewesa Studio Promocji i
PR Ewelina Sasin z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Derdowskiego 4, 80-310 Gdańsk, wpisana
do CEIDG, posiadająca NIP: 9591511109, REGON: 220167787.
3. Loteria organizowana jest przez Organizatora na zlecenie spółki Hermes Energy Group
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000507501, kapitał zakładowy: 4 000 026,00 zł,
opłacony w całości, posiadającej NIP: 7010417053, REGON: 147154380.
4. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Gdańsku.
5. Obszar, na którym jest urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa w okresie od dnia 16.02.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. Czas trwania Loterii
obejmuje uzyskanie dowodu udziału w Loterii, wydanie nagród i postępowanie reklamacyjne.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia uzyskania dowodu udziału w Loterii.
7.1. Dowody udziału uprawniające do wzięcia udziału w Loterii można uzyskać w terminie
trwania EKSTRAKLASY tj. w okresie od dnia 16.02.2019 r. od godz. 00:00:00 do
zakończenia 90 minuty meczu klubu Legii Warszawa odbywającego się na stadionie Legii
Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie zwanym dalej „Stadionem” (zgodnie z
terminarzem określonym na stronie www.1916energia.pl). Organizator zastrzega, iż ostatni
mecz klubu Legii Warszawa na Stadionie nie odbędzie się później niż dnia 31.05.2019 r.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii zostanie opublikowany na stronie
www.1916energia.pl co najmniej 5 dni roboczych przed ostatnim meczem klubu Legii
Warszawa odbywającym się na Stadionie.
7.2. W przypadku awansowania Legii Warszawa do półfinału Pucharu Polski i odbywania się
meczu Pucharu Polski na Stadionie dowód udziału uprawniający do wzięcia udziału w
losowaniu nagrody głównej albo dodatkowej będzie można uzyskać w okresie:
§ od dnia 16.02.2019 r. do dnia 09.04.2019 r. do 90 minuty meczu albo
§ od dnia 16.02.2019 r. do dnia 16.04.2019 r. do 90 minuty meczu albo
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§ od dnia 16.02.2019 r. do dnia 17.04.2019 r. do 90 minuty meczu.
Informacja o awansowaniu Legii Warszawa do półfinału Pucharu Polski i odbywania się
meczu Pucharu Polski na Stadionie na stronie www.1916energia.pl. Na tejże stronie zostanie
opublikowany termin rozgrywek oraz termin uzyskania dowodu udziału w Loterii.
Organizator zastrzega, iż w przypadku nie awansowania Legii Warszawa do półfinału
Pucharu Polski lub awansowania Legii Warszawa do półfinału Pucharu Polski, lecz mecz
Pucharu Polski nie będzie odbywał się na Stadionie, dowód udziału w Loterii będzie można
uzyskać najpóźniej 13.04.2019 r. do zakończenia 90 minuty meczu klubu Legii Warszawa
odbywającego się na Stadionie. W takim przypadku losowanie nagrody głównej oraz
dodatkowej nie odbywa się.
NAGRODY W LOTERII
8. W Loterii przewidziane są następujące rodzaje nagród:
Nagroda główna w postaci nagrody pieniężnej, której wysokość uzależniona jest od liczby
goli strzelonych (uznanych przez sędziego) przez klub Legia Warszawa na Stadionie liczonej
według zasady, iż za każdy uznany gol wypłacane jest 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych), np. w przypadku strzelenia przez klub Legia Warszawa na Stadionie 3 goli, wygrana
nagroda główna wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
W przypadku, wygrania przez Uczestnika nagrody głównej o wartości co najmniej 3.000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych), Organizator przyzna laureatowi dodatkową nagrodę pieniężną
w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, liczonemu od
ubruttowionej o należny podatek dochodowych wartości nagrody głównej (11,11% wartości
nagrody głównej). Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz laureata, lecz jest przeznaczona do
zapłaty należnego podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora.
Nagroda dodatkowa w postaci bonu podarunkowego Legii o wartości 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych).
Łączna pula nagród w Loterii wynosi nie więcej niż 33.000,00 zł (trzydzieści trzy tysiące
złotych)
9. Nagrody nieprzydzielone i niewydane podczas Loterii pozostają w dyspozycji
Organizatora.
10. Nagrody nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent. Prawo do nagrody w Loterii
nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.
DANE OSOBOWE
11. Administratorem danych Uczestników jest Zleceniodawca. Dane osobowe Uczestników
są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Loterii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
w celach marketingu bezpośredniego usług Zleceniodawcy (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz w
celu wykonania zobowiązań prawnych ciążących na Organizatorze w związku z Loterią (art.
6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 20 ust. 3, 5 i 6 ustawy o grach hazardowych). Kontakt w sprawie
danych osobowych: Hermes Energy Group S.A.; ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa; adres
do korespondencji e-mail: iod@heg.com.pl.
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Administratorem danych osobowych udostępnianych przez laureatów Loterii w zakresie, w
którym będą one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy o grach
hazardowych, a w szczególności art. 20 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) oraz dane
osobowe Uczestników w zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych jest
Organizator. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD) to e-mail:
daneosobowe@ewesa.pl.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
§ imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, (dotyczy Uczestników)
§ imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny (w przypadku
laureatów nagrody dodatkowej),
§ imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego (w przypadku
laureata nagrody głównej),
§ imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, rodzaj i
numer dokumentu tożsamości oraz PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo (w
przypadku laureata nagrody głównej który wygrał nagrodę o wartości co najmniej
2.280 zł).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Loterii oraz realizacji
szczególnych uprawnień Uczestników związanych z uczestnictwem takich jak wydanie
nagród, zgłoszenie reklamacji oraz w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o
uzyskanej wygranej, określonego w art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych oraz do
rozpatrzenia reklamacji.
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz
dodatkowo przez okres 6 m-cy po zakończeniu Loterii jako czas niezbędny do obsługi
roszczeń, wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Loterii, a w razie
zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy zostaną laureatami Loterii będą przetwarzane
przez okres 5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w
celach weryfikacji spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania
nagrody, w celu udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest akceptacja Regulaminu
loterii przez Uczestnika. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby
składającej reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o grach hazardowych, zaś osoby
wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1
Ustawy o grach hazardowych.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli
poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”).
Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych,
sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia
danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na
3

przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii przez
Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Loterii.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
UCZESTNICY LOTERII
12. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w
Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (z zastrzeżeniem pkt 13
niniejszego Regulaminu), zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca
warunki Regulaminu.
Uczestnik identyfikowany jest poprzez imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres
e-mail (które to dane podał podczas zgłoszenia do Loterii).
13. W Loterii nie mogą brać udziału właściciele, członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych
oraz pracownicy Organizatora i Hermes Energy Group S.A., a także członkowie najbliższej
rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego
Regulaminu są: małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, jak i osoba świadcząca pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
14. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
15. Aby wziąć udział w Loterii należy w terminie określonym w pkt 7, zarejestrować się do
Loterii. Rejestracji do Loterii można dokonać na stronie www.1916energia.pl poprzez
wypełnienie poniższych pól:
§ wpisać imię, nazwisko,
§ wpisać swój osobisty adres e-mail,
§ wpisać numer telefonu komórkowego,
§ wypełnienie pole z captcha,
§ zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o ukończeniu 18 lat i braku
przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt 13 Regulaminu),
§ zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem
Loterii.
§ zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu wyrażającym zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Hermes Energy Group S.A. i
Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.
§ zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu wyrażającym zgodę przez
Uczestnika zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych na
podane przez Uczestnika jego adresy elektroniczne w celach związanych z
przeprowadzeniem niniejszej Loterii.
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§ zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu wyrażającym zgodę Uczestnika na
otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w celach niezwiązanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii.
Zgłoszenie do Loterii za pomocą strony www.1916energia.pl musi być dokonane wyłącznie
poprzez osobiste wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Uczestnika, bez użycia
narzędzi programistycznych, algorytmów lub skryptów dokonujących automatycznego
zgłoszenia w miejsce Uczestnika.
16. Po poprawnym uzupełnieniu formularza rejestracyjnego do Loterii, Uczestnik otrzymuje
automatycznie na stronie www.1916energia.pl tekstowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
do Loterii. Uczestnik otrzymuje również e-maila z informacją o możliwości cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie
jego danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii). Dodatkowo
Uczestnik otrzymuje SMS-em potwierdzenie takiego zgłoszenia na podany w formularzu
rejestracyjnym numer telefonu komórkowego wraz z unikalnym kodem zwanym dalej
„Potwierdzeniem udziału w Loterii”.
Uczestnik Loterii zobowiązany jest do zachowania SMS-a z Potwierdzeniem udziału w
Loterii, wysłanego przez Organizatora na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym
numer telefonu komórkowego.
17. Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik przystępując do Loterii może korzystać
wyłącznie z jednego adresu e-mail lub jednego numeru telefonu komórkowego. Adres e-mail
lub numer telefonu komórkowego, zostanie przypisany do tego imienia i nazwiska
Uczestnika, który jako pierwszy zarejestrował powyższy adres e-mail lub numer telefonu
komórkowego w Loterii. Ten sam adres e-mail lub numer telefonu komórkowego nie może
być użyty przez więcej niż jednego Uczestnika w Loterii.
Zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika z podaniem kolejnego adresu email, lub numeru telefonu komórkowego stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest
podstawą wykluczenia z Loterii zgłoszenia do Loterii tego Uczestnika oraz zgłoszeń
dokonanych z podaniem kolejnego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego.
18. W przypadku, gdy podczas rejestracji do Loterii podano adres e-mail lub numer telefonu
komórkowego, który już wcześniej był zarejestrowany w Loterii, jednakże razem z innym
imieniem i nazwiskiem, zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu oraz wyświetlony
jest komunikat informujący Uczestnika, iż zgłoszenie nie zostało zarejestrowane.
19. Uczestnik może zgłosić swoje uczestnictwo w Loterii tylko jeden raz.
W celu weryfikacji tego zastrzeżenia lub w przypadku zaistnienia wątpliwości czy dany
Uczestnik podaje zgodnie z prawdą dane osobowe, Organizator może zażądać przedstawienia
przez Uczestnika dokumentu potwierdzającego tożsamość. Żądanie takie Organizator wysyła
z maila: loteria@1916energia.pl na e-maila podanego przez Uczestnika w formularzu
rejestracyjnym. Uczestnik zobowiązany jest przed upływem 2 (dni) najbliższych dni
roboczych (tj. liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy) okazać osobiście Organizatorowi lub przesłać na e-maila: loteria@1916energia.pl,
zdjęcie/skan/ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdjęcie/skan/ksero musi być
przesłane w formacie JPG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 10 MB.
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W przypadku braku spełnienia tego warunku, zgłoszenie/a tego Uczestnika zostaną usunięte z
bazy przyjmującej zgłoszenia do Loterii.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników Loterii, w
stosunku do których Organizator stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu, w
szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na
przebieg Loterii w sposób nieuprawniony poprzez użycie narzędzi programistycznych lub
przez inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony
internetowej Loterii bądź systemu loteryjnego. Organizator może wykluczyć takiego
Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego zgłoszenie/a nie jest/są uwzględniane w Loterii.
LOSOWANIA NAGRÓD
21. Losowania nagród głównych i dodatkowych odbywają się na terenie Stadionu pod
nadzorem Komisji. Losowania rozpoczynają się nie później niż 5 minut od zakończenia 90
minuty meczu klubu Legii Warszawa odbywającego się na Stadionie.
22. Losowania odbywają się poprzez losowy wybór z urny karteczek oznaczonych cyframi z
zakresu od 0 do 9, które utworzą liczbę, do której przyporządkowany jest zwycięski numer
zgłoszenia zarejestrowany w bazie danych Organizatora.
Jednocześnie ustala się następujące zasady dokonywania losowania z urn. W programie
komputerowym każdemu zarejestrowanemu zgłoszeniu do danego losowania przydzielony
jest unikalny numer (ID od 0 do X). Losowanie zwycięskiego zgłoszenia polega na
wylosowaniu z urn, karteczek z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer
zwycięskiego zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby prawidłowych
zarejestrowanych zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności,
dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych zarejestrowanych
zgłoszeń wynosi 17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj.
najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra
wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra
wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra
wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim zgłoszeniem będzie zgłoszenie o numerze (ID)
5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej karteczki z cyframi dotyczącymi pierwszej
cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości
pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku gdy pierwsza cyfra
unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w urnie znajdą się 3 karteczki z cyframi 0, 1 oraz
2). W przypadku wylosowania zgłoszenia o numerze większym niż liczba prawidłowych
zarejestrowanych zgłoszeń, wówczas losowanie jest przeprowadzane ponownie.
Losowanie jest powtarzane tyle razy, ile nagród jest przewidzianych do wylosowania w
danym dniu losowania.
23. W ciągu 15 minut od rozpoczęcia meczu na Stadionie (zgodnie z terminarzem określonym
na stronie www.1916energia.pl) do wszystkich zarejestrowanych Uczestników Loterii
Organizator wyśle SMS (z numeru 661-001-916) z zapytaniem, czy Uczestnik znajduje się na
Stadionie. Jeśli Uczestnik znajduje się na Stadionie i chce wziąć udział w losowaniu nagrody
głównej musi odesłać najpóźniej w 90 minucie trwania meczu na Stadionie (termin wpływu
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zgłoszenia SMS na serwer loteryjny) wiadomość SMS o treści: „TAK” (koszt SMS zgodny z
taryfą operatora Uczestnika).
Jeśli zarejestrowany Uczestnik nie znajduje się na Stadionie, wówczas nie odsyła żadnej
wiadomości SMS.
LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH
24. Podczas każdego losowania wylosowany zostanie jeden laureat nagrody głównej oraz
dwie osoby rezerwowe, które zostaną oznaczone numerem zgodnym z chronologiczną
kolejnością ich wylosowania.
Losowanie odbywać się będzie spośród zarejestrowanych Uczestników, którzy otrzymali
Potwierdzenie udziału w Loterii i odesłali do Organizatora SMS o treści: „TAK”, zgodnie z
opisem i terminem wskazanym w pkt 23 Regulaminu. W losowaniu nie biorą udziału
zgłoszenia wykluczone z Loterii.
Organizator zastrzega, iż w przypadku nie zdobycia przez klub Legia Warszawa na Stadionie
żadnego gola (w tym gola, który nie został uznany przez sędziego), wówczas wylosowany
laureat otrzyma nagrodę dodatkową.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE GŁÓWNEJ
25. W ciągu 5 minut od losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia
telefonicznego z laureatem nagrody głównej. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na
numer telefonu laureata, wpisany w formularzu rejestracyjnym do Loterii. Organizator
zastrzega sobie prawo, do wysłania w ww. terminie SMS-a (na numer telefonu laureata
podany w zgłoszeniu do Loterii) z informacją o wygranej oraz warunkach niezbędnych do
odbioru nagrody.
26. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje
uczestnictwo w Loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko). Próba uzyskania
połączenia z danym laureatem, podejmowana jest trzykrotnie, przy czym, za każdym razem
oczekiwanie na połączenie powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału
"zajętości" lub zgłoszenia skrzynki pocztowej, następna próba połączenia jest
przeprowadzana po minimum 1 minucie.
Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego
z laureatem nie uda się uzyskać połączenia, wówczas podjęta jest próba nawiązania
połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura
z niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z
osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 24 Regulaminu. Procedura jest
powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która spełnia wymogi niniejszego
punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i
pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.
27. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem jest on powiadamiany o wygranej oraz
warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wylosowany
laureat nabywa po zgłoszeniu się do Komisji w ciągu 10 minut od chwili zakończenia
rozmowy telefonicznej przeprowadzonej zgodnie z pkt 26 Regulaminu (dokładne miejsce
przybycia przez Uczestnika do Komisji zostanie przekazane podczas wyżej opisanej
rozmowy).
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28. W przypadku niespełnienia ww. warunku przez laureata, nagroda główna przechodzi na
osobę rezerwową, tzn.: w ciągu 5 minut od niespełnienia przez laureata nagrody głównej
warunków podanych w pkt 27, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 25 i 26
Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową,
warunku określonego w pkt 27 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób
rezerwowych nagroda nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do
nagrody ulega przepadkowi.
LOSOWANIE NAGRÓD DODATKOWYCH
29. Podczas każdego losowania wylosowany zostanie jeden laureat nagrody dodatkowej oraz
dwie osoby rezerwowe, które zostaną oznaczone numerem zgodnym z chronologiczną
kolejnością ich wylosowania.
Losowanie odbywać się będzie spośród zarejestrowanych od dnia 16.02.2019 r. od godz.
00:00:00 Uczestników, którzy otrzymali Potwierdzenie udziału w Loterii i nie odesłali do
Organizatora SMS o treści: „TAK” lub odesłali SMS o treści innej niż „TAK”, zgodnie z
opisem i terminem wskazanym w pkt 23 Regulaminu. W losowaniu tym biorą również udział
Uczestnicy, którzy byli na Stadionie podczas poprzedniego/ich meczu/ów, a podczas meczu,
którego dotyczy losowanie, nie znajdują się na Stadionie. W losowaniu nie biorą udziału
zgłoszenia wykluczone z Loterii.
W przypadku, gdy do danego losowania, nie będzie zarejestrowane, żadne zgłoszenie,
wówczas losowanie nagrody dodatkowej nie odbędzie się.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ NAGRODZIE DODATKOWEJ
30. W ciągu 1 dnia roboczego od losowania, podejmowane są próby nawiązania połączenia
telefonicznego z laureatem nagrody dodatkowej. Połączenie telefoniczne dokonywane jest na
numer telefonu laureata, wpisany w formularzu rejestracyjnym do Loterii. Organizator
zastrzega sobie prawo, do wysłania w ww. terminie SMS-a (na numer telefonu laureata
podany w zgłoszeniu do Loterii) z informacją o wygranej oraz warunkach niezbędnych do
odbioru nagrody.
31. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje
uczestnictwo w Loterii, podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko). Próba uzyskania
połączenia z danym laureatem, podejmowana jest trzykrotnie, przy czym, za każdym razem
oczekiwanie na połączenie powinno obejmować od 4 do 6 sygnałów. W przypadku sygnału
"zajętości" lub zgłoszenia skrzynki pocztowej, następna próba połączenia jest
przeprowadzana po minimum 1 minucie.
Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego
z laureatem nie uda się uzyskać połączenia, wówczas podjęta jest próba nawiązania
połączenia telefonicznego z pierwszą osobą rezerwową, dla której jest powtórzona procedura
z niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z
osobą rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 30 Regulaminu. Procedura jest
powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, która spełnia wymogi niniejszego
punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie jest wydawana i
pozostaje w posiadaniu Organizatora, a prawo do nagrody ulega przepadkowi.
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32. Podczas rozmowy telefonicznej z laureatem jest on powiadamiany o wygranej oraz
warunkach nabycia prawa do odbioru nagrody. Prawo do odbioru nagrody wylosowany
laureat nabywa po przesłaniu (na adres loteria@1916energia.pl w ciągu 2 dni roboczych
wiadomości e-mail (z adresu, który laureat wpisał w formularzu rejestracyjnym do Loterii) ze
wskazaniem adresu korespondencyjnego na jaki Organizator ma przesłać wygraną nagrodę
dodatkową.
33. W przypadku niespełnienia ww. warunku przez laureata, nagroda dodatkowa przechodzi
na osobę rezerwową, tzn.: w ciągu 1 dnia roboczego od niespełnienia przez laureata nagrody
dodatkowej warunków podanych w pkt 32, przeprowadzona jest procedura opisana w pkt 31 i
32 Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu spełnienia przez osobę rezerwową,
warunku określonego w pkt 32 Regulaminu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób
rezerwowych nagroda dodatkowa nie jest wydawana i pozostaje w posiadaniu Organizatora, a
prawo do nagrody ulega przepadkowi.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
33. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
35. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja
Nadzoru (zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie
wydanego przez niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo
zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
36. Lista zwycięzców (imię, pierwsza litera nazwiska,) publikowana jest sukcesywnie na
stronie www.1916energia.pl w ciągu 4 dni roboczych po stwierdzeniu prawa do przyznania
nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość ogłoszenia imienia i nazwiska laureata
nagrody głównej do publicznej wiadomości wraz z warunkami, jakie musi spełnić, aby
otrzymać nagrodę (zgodnie z pkt 27)
WYDAWANIE NAGRÓD
37. Nagrody dodatkowe Organizator wysyła przesyłką kurierską lub pocztową na adres
zamieszkania wskazany przez laureata zgodnie z pkt 32 Regulaminu najpóźniej w dniu
28.06.2019 r. Bony podarunkowe można realizować zgodnie z regulaminem znajdującym się
na stronie https://sklep.legia.com/regulamin w terminie wskazanym na informacji dołączonej
do bonu.
38. Nagrodę główną w postaci nagrody dodatkowej (wydawaną w przypadku nie zdobycia
przez klub Legia Warszawa na Stadionie żadnego gola) laureat może odebrać najpóźniej w
ciągu 1 godziny od poinformowania laureata o wygranej (o dokładnym miejscu przekazania
nagrody na terenie Stadionu Uczestnik zostanie poinformowany podczas rozmowy
telefonicznej o której mowa w pkt 27). Przed odbiorem ww. nagrody laureat zobowiązany jest
wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość, telefonem komórkowym
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posiadającym wiadomość SMS z Potwierdzeniem udziału w Loterii oraz podpisać protokół
odbioru nagrody.
W przypadku nieodebrania nagrody przez laureata w ww. terminie z powodu braku przy sobie
dokumentu potwierdzającego tożsamość, laureat zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych
od losowania przesłać skan/kopię/zdjęcie takiego dokumentu na adres e-mail:
loteria@1916energia.pl. W takim przypadku nagroda wysyłana jest przez Organizatora do
dnia 28.06.2019 r.
W przypadku nagrody głównej w postaci nagrody pieniężnej, laureat po spełnieniu warunków
określonych w pkt 27, zobowiązany jest wylegitymować się dokumentem potwierdzającym
tożsamość oraz telefonem komórkowym posiadającym wiadomość SMS z Potwierdzeniem
udziału w Loterii. Po spełnieniu ww. warunków laureat zobowiązany jest wskazać na piśmie
numer konta bankowego, na jakie Organizator ma przesłać wygraną nagrodę główną.
W przypadku braku w ww. terminie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub
numeru konta bankowego, laureat zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od losowania
przesłać skan/kopię/zdjęcie dokumentu tożsamości lub numer konta bankowego na adres email: loteria@1916energia.pl. Nagroda wysyłana jest przez Organizatora do dnia 28.06.2019
r.
W przypadku laureatów, którzy wygrali nagrodę główną o wartości co najmniej 2.280 zł,
zobowiązani są podać Organizatorowi następujące dodatkowe dane: rodzaj i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu), numer PESEL, a
w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.
W przypadku niespełnienia przez laureata ww. warunków, nagroda pozostaje własnością
Organizatora.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
39. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi przez Uczestników Loterii na piśmie od
dnia rozpoczęcia Loterii, najpóźniej do dnia 15.07.2019 r. (data wpłynięcia reklamacji do
Organizatora).
40. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone
w formie pisemnej na adres: Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin, ul. Derdowskiego 4,
80-310 Gdańsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
loteria@1916energia.pl z dopiskiem „1000 zł za gola – reklamacja”. Reklamacja powinna
zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, datę i
miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, opis przyczyny reklamacji, treść żądania oraz
podpis. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
41. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 16 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego
po dniu wpłynięcia reklamacji, czyli nie później niż do dnia 31.07.2019 r., włączając w to
wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
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42. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy
roszczenie stało się wymagalne.
43. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega
zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora
odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
44. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.1916energia.pl. Na pisemne życzenie
Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej
koperty ze znaczkiem na adres: Ewesa Studio Promocji i PR Ewelina Sasin, ul. Derdowskiego
4, 80-310 Gdańsk, z dopiskiem „1000 zł za gola - regulamin”.
45. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Gdańsku.
46. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa.
47. Laureat może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku (zdjęcie, film, głos) w
środkach masowego przekazu, m.in. na portalu społecznościowym Facebook, internecie, na
antenie telewizyjnej, radiowej, plakatach, ogłoszeniach w prasie i gazetkach reklamowych w
związku z relacjami z wydarzeń zamieszczanymi w celach promocji spółki Hermes Energy
Group S.A. pod marką 1916 energia. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem odbioru
nagrody.
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