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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE 

„Rodzinna wycieczka” 

 

I. Postanowienia ogólne  

§1 

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „Rodzinna wycieczka” („Loteria”).  

§2 

Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka 

Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 

7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 140487829 („Organizator”).  

§3 

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2094 z późn. zm.) zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie 

niniejszego regulaminu Loterii („Regulamin”).  

§4 

Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.  

§5 

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). 

§6 

1. Czas trwania Loterii obejmuje okres od 19.08.2021 roku do 20.12.2021 roku, który jest ostatecznym dniem 

zakończenia procedury reklamacyjnej.  

2. Sprzedażą promocyjną objęte są zakupy dokonywane w sklepach Stokrotka („Sklep”, „Sklepy”). Lista 

Sklepów Stokrotka objętych Loterią jest dostępna na stronie www.stokrotka.pl. Do udziału w Loterii 

uprawnia zakup dokonany w dniach od 19.08.2021 roku do 13.10.2021 roku. 

3. Sprzedażą promocyjną objęte są zakupy wszystkich towarów i usług dostępnych w Sklepach z wyłączeniem 

zakupów:  

a) leków,  

b) preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia 

niemowląt,  

c) napojów alkoholowych,  

d) wyrobów tytoniowych, e-papierosów, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych, 

e) kart podarunkowych,  

f) bonów i talonów podarunkowych,  

g) kart do telefonu typu pre-paid oraz doładowań telefonów,  
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2 
 

h) usług i sprzedaży zakładów na gry liczbowe,  

i) losów loterii pieniężnych,  

j) transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz, itp.  

4. Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu nie uprawnia do wzięcia 

udziału w Loterii.  

5. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych 

pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, 

osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie  

i rodzeństwo pracowników Organizatora. 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 w biurze Organizatora  

tj. Biuro Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. Wrzesińska 12/37, 03-713 Warszawa (w dniach i godzinach jego otwarcia). 

Ponadto w dniach 19.08.2021 roku do 20.12.2021 roku Regulamin Loterii dostępny jest na stronie 

www.grzegrzolka.com oraz w terminie od 19.08.2021 do 13.10.2021 w na stronie internetowej 

www.stokrotka.pl. 

 

II. Uczestnicy Loterii i jej przebieg 

§8 

1. Uczestnikiem („Uczestnik”) Loterii może być każda osoba, z zastrzeżeniem zapisów § 6 pkt 5 Regulaminu, 

która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie Polski, będąca jednocześnie konsumentem  

w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.  

2. Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w myśl 

pkt 1 niniejszego paragrafu, która w terminie od dnia 19.08.2021 roku do dnia 13.10.2021 roku dokona 

zakupów w Sklepie za kwotę nie mniejszą niż 50 zł brutto lub dokona zakupu dowolnego produktu 

promocyjnego „Produkt Promocyjny” wskazanego w gazetce reklamowej na dany tydzień („Zakup 

promocyjny”). Do kwoty Zakupu promocyjnego nie wlicza się wartość zakupu produktów wyłączonych z 

Loterii wskazanych w § 6 pkt 3. 

§9 

1. Uczestnicy Loterii, aby wziąć udział w grze o nagrody, zobowiązani są w terminie od dnia 19.08.2021 roku 

do dnia 13.10.2021 roku spełnić łącznie poniższe warunki:  

a) dokonać jednorazowego zakupu (udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu, dalej „Dowód 

Zakupu promocyjnego”) produktów (z zastrzeżeniem §6 pkt 3) za kwotę nie mniejszą niż 50 zł brutto 

(„Zakup promocyjny”) w dowolnym Sklepie, lub dokonać zakupu oznaczonego znakiem loterii 

„Produkt promocyjny” wskazanego w gazetce reklamowej na dany tydzień,  

b) odebrać od kasjera loteryjne opakowanie z figurką („Figurka”) według zasady, że za każde pełne 50 

zł brutto wydane na Zakup promocyjny bądź za każdy zakupiony Produkt promocyjny Uczestnikowi 

przysługuje 1 (słownie: jedna) Figurka. Po odejściu od kasy Uczestnikowi nie przysługuje prawo 

odbioru Figurki ani jej zamiany na inną. W sytuacji, w której do odbioru 1 Figurki będzie uprawniał 

http://www.grzegrzolka.com/
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zakup dwóch lub więcej takich samych Produktów promocyjnych, informacja ta będzie podana w 

gazetce promocyjnej. 

2. W Loterii przewidziano 2 rodzaje Figurek: 

a) Figurki przegrywające – różnokolorowe, ale inne niż złote, figurki postaci serii książek i filmów; 

b) Figurki wygrywające – 6 figurek wybranej (głównej) postaci serii książek i filmów w kolorze 

złotym. W opakowaniu z Wygrywającą Figurką znajdować się będzie ponadto kod weryfikacyjny. 

Wszystkie Figurki znajdują się w nieprzezroczystych opakowaniach. Aby dokonać sprawdzenia Figurki 

należy otworzyć opakowanie z Figurką. Otwarte opakowania z Figurkami nie podlegają wymianie na inne. 

Ilość Figurek jest ograniczona i wynosi 5 300 000 (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy) sztuk.  

 

III. Nagrody  

§10 

1. W Loterii przewidziano Nagrody główne w postaci Vouchera na 3-osobową wycieczkę do Londynu  

o wartości 6.000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy) wraz z dodatkową kwotą pieniężną 

w wysokości 667,00 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy), które nie podlega 

wypłacie na rzecz Laureata i zostanie pobrana na zapłatę stosownego podatku od nagrody – 6 nagród  

o łącznej wartości 40.002,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy dwa złote zero groszy).  

Jeden wyjazd dotyczy 3 osób i obejmuje: przelot bezpośredni z Polski do Londynu; 2 noce  

w hotelu *** (pokój dwuosobowy z dostawką); 2 śniadania; przejazd transportem publicznym lotnisko – 

centrum Londynu - lotnisko; przejazd transportem publicznym do i z parku rozrywki Harry Potter Warner 

Bross Studio; bilety wstępu; ubezpieczenie KL i NNW. W przypadku braku możliwości zorganizowania 

wyjazdu w wybranym przez Uczestnika terminie Organizator, Stokrotka lub agencja turystyczna 

zaproponuje najbliższy możliwy termin wyjazdu. W przypadku braku możliwości wjazdu do Wielkiej 

Brytanii z przyczyn niezależnych od Uczestników i Organizatora (np. sytuacja epidemiologiczna) 

Organizator, Stokrotka lub agencja turystyczna zaproponuje wyjazd na tych samych warunkach do innego 

państwa europejskiego. 

2. Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nabędą prawo do nagród 

nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród (w tym wyboru sposobu 

otrzymania nagrody), ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Prawo do nagrody w Loterii nie może 

być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika. 

 

IV. Przyznawanie nagród i weryfikacja prawa do nagrody w Loterii 

§11 

1. Laureatem nagrody głównej zostaje osoba, która po otwarciu opakowania znajdzie w nim złotą Figurkę  wraz 

z karteczką z kodem. Opakowania ze zwycięskimi Figurkami zostaną umieszczone pojedynczo, w losowo 

wybranych kartonach z Figurkami a następnie wysłane do losowo wybranych Sklepów.  

2. Uczestnik, który odnajdzie zwycięską Złotą Figurkę zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi wygraną  

w sposób opisany w § 12 Regulaminu. 
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3. Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody na zasadach określonych  

w § 12 Regulaminu. 

§12 

1. Uczestnik, który został posiadaczem zwycięskiej Złotej Figurki, jest zobowiązany zgłosić ten fakt nie później 

niż do dnia 14.10.2021 roku. Zgłoszenie wygranej odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Laureata 

(„Formularz”) – link do Formularza znajduje się na stronie www.stokrotka.pl. Uczestnik zobowiązany jest 

wypełnić Formularz do dnia 22.10.2021 roku włącznie. Formularz wypełniony po tym terminie nie uprawnia 

Uczestnika do odbioru nagrody.    

2. Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, 

adres zamieszkania, numer i serię dokumentu tożsamości Uczestnika oraz numer PESEL. W przypadku 

Laureatów, którzy nie posiadają numeru PESEL, podają oni datę urodzenia i obywatelstwo. Ponadto 

Uczestnik musi wpisać w Formularzu zwycięski kod, który znalazł w opakowaniu ze zwycięską Figurką. 

Ponadto Uczestnik może zostać poproszony o przesłanie zdjęcia zwycięskiej Figurki wraz z kodem lub/oraz 

zdjęcia dowodu zakupu, przy którym Uczestnik otrzymał opakowanie ze zwycięską Figurką. 

3. Nie wypełnienie Formularza Laureata w terminie podanym w punkcie 1 niniejszego paragrafu skutkuje 

utratą prawa do nagrody. W takiej sytuacji nagroda ta zostaje nierozdysponowana i pozostaje do dyspozycji 

Organizatora.  

 

V. Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody  

§13 

1. Wyniki Loterii w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Laureatów 

będą dostępne nie wcześniej niż po zakończeniu procesu weryfikacji i nie krócej niż do dnia 20.12.2021 roku  

w biurze Organizatora (ul. Wrzesińska 12/37, 03-713 Warszawa) oraz na stronie www.stokrotka.pl. Ponadto 

wyniki Loterii w postaci informacji o wygranej z podaniem miejscowości Laureata mogą zostać podane na 

fanpage’u sklepów Stokrotka (@sklepy.stokrotka). Informacja na fanpage’u może zostać uzupełniona o dane 

Laureata wskazane na stronach internetowych, tj. o jego imię i pierwszą literę nazwiska.  

2. Nagrody w Loterii zostaną wysłane przesyłką pocztową lub kurierską na adres podany przez Laureata w 

formularzu Laureata bądź zostaną wydane osobiście w Sklepie, w którym laureat dokonał Zakupu i otrzymał 

zwycięską Złotą Figurkę. Nagrody zostaną wydane nie później niż do dnia 05.11.2021 roku. 

3. Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.  

 

VI. Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii  

§14 

Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta 

zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia  

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.). Dodatkowo nad 

prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie 

regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.  

 

http://www.stokrotka.pl/
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VII. Postępowanie reklamacyjne  

§15 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 20.11.2021 roku. 

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, które wpłynęły 

na adres biura Organizatora: Biuro Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., Wrzesińska 12/37, 03-713 Warszawa, lub 

data wpłynięcia wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora: reklamacja@grzegrzolka.com.  

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem, 

kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysłane  

w wiadomości e-mail).  

3. 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 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.  

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później 

niż do dnia 20 grudnia 2021 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  

§16 

Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się 

wymagalne (podstawa prawna art. 21 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2094 z późn. zm.). Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 

do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

 

VIII. Postanowienia końcowe  

§17 

1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny.  

2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.  

3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.  

 

IX. Dane osobowe  

§18 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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”, 

Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:  
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a. administratorem danych osobowych Uczestników Loterii „Rodzinna wycieczka” w zakresie w jakim dane 

osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności  

z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem administratorem danych osobowych Loterii jest Organizator, 

tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913 

o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, 

posiadająca numer statystyczny REGON 140487829., Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail 

dane@grzegrzolka.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

b. dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń 

do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów 

prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi,  

c. w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest 

prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Stokrotka”; w zakresie w jakim dane osobowe 

Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa 

i niniejszym Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, 

d. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii,  

e. Uczestnikowi przysługuje:  

• prawo dostępu do podanych danych osobowych,  

• prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,  

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,  

• prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

f. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony 

danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 

przepisów,  

g. dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom tj. w szczególności, 

podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych i/lub 

serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Loterii, podmiotom realizującym 

wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród,  

a także podmiotom obsługującym administratorów prawnie i księgowo,  

h. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Loterii oraz przez okres 6 miesięcy 

jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez 

okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

i. dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar 

Gospodarczy,  
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j. administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.  

 


