REGULAMIN
LOTERII PROMOCYJNEJ
o nazwie „LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH ”
urządzanej przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612).
§ 1.
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ:
„Loteria dla Oszczędzających”.
§ 2.
NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO LOTERIĘ:
Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
§ 3.
NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE:
Dyrektor Izby Celnej w Opolu.
§ 4.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII:
Loteria urządzana jest przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Uczestnikami loterii są osoby fizyczne, które w terminie od dnia 01 lutego 2016r. do dnia 31
marca 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Namysłowie dokonały wpłaty kwoty co najmniej
1.000,00 złotych lub jej wielokrotność, – jako wkładów terminowych trzymiesięcznych i
utrzymały je do 31 grudnia 2016r. Jak również osoby fizyczne – posiadacze Lokat, które na dzień
01 lutego 2016r. spełniły warunki loterii i zostały utrzymane do dnia 31 grudnia 2016r. Uczestnik
loterii może posiadać wiele losów, a także wygrać więcej niż jedną nagrodę. Za każde 1.000,00 zł
wkładu terminowego uczestnikowi przysługuje jeden los.
§ 5.
OBSZAR, NA KTÓRYM BĘDZIE URZĄDZANA LOTERIA:
Loteria obejmuje teren działania placówek Banku Spółdzielczego w Namysłowie znajdujących się
w województwie opolskim i dolnośląskim.
§ 6.
CZAS TRWANIA LOTERII:
Od dnia 01 lutego 2016r. do 25 sierpnia 2017r.
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§7.
SPOSÓB URZĄDZANIA
LOSOWANIA NAGRÓD:

LOTERII,

W

SZCZEGÓLNOŚCI

MIEJSCE

I

TERMIN

1. W loterii uczestniczą osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w § 4 niniejszego
regulaminu z wyłączeniem osób:
-

Pracowników Banku Spółdzielczego uczestniczących w przygotowaniu
i przeprowadzaniu „Loterii dla Oszczędzających”,

-

Członków Komisji Losowania,

-

Członków Komisji Nadzoru.

2. W okresie od dnia 02 stycznia 2017 r. do dnia 09 stycznia 2017 r. właściwe służby Banku
Spółdzielczego opracują wykazy terminowych lokat oszczędnościowych z wkładami
uprawnionymi do losowania nagród.
3.

Osoby, które założyły wkład oszczędnościowy na warunkach określonych w Regulaminie,
uprawnione są do sprawdzenia czy zostały umieszczone w wykazie osób wyznaczonych do
losowania, w terminie od dnia 10 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. w Banku
Spółdzielczym w Namysłowie, Oddział w Namysłowie, przy Placu Wolności 8.

4. Losowanie nagród odbędzie się w Namysłowskim Ośrodku Kultury w Namysłowie, przy Placu
Powstańców Śląskich 2, w dniu 20 stycznia 2017r.
5. Godzina rozpoczęcia losowania nagród ustalona zostanie odrębnie przez Zarząd Banku
Spółdzielczego w Namysłowie, który informację powyższą poda do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie, między innymi na tablicy ogłoszeń w Banku Spółdzielczym w Namysłowie
oraz we wszystkich Placówkach Banku.
§ 8.
SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII:
1.

2.

3.

4.

5.

Weryfikacji wykazu wkładów terminowych do losowania dokona 4-osobowa Komisja
Losowania powołana przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie, wyłoniona spośród
pracowników Banku Spółdzielczego.
W skład Komisji Losowania nie mogą wchodzić:
a) członkowie organów statutowych Banku Spółdzielczego (Rady Nadzorczej
i Zarządu Banku Spółdzielczego),
b) Główny Księgowy BS w Namysłowie,
c) pracownicy Banku Spółdzielczego obsługujący rachunki oszczędnościowe
z wkładami premiowanymi dodatkowymi nagrodami.
Do zadań Komisji Losowania należy sprawdzenie czy przygotowane przez właściwe służby
Banku Spółdzielczego wykazy terminowych lokat oszczędnościowych obejmują wszystkie
wkłady, o których mowa wyżej w § 4 Regulaminu.
Komisja Losowania ma obowiązek sprawdzić czy liczba losów przygotowanych do losowania
jest zgodna z ilością wykazaną w wykazie wkładów uprawnionych do losowania. Po
dokonaniu sprawdzenia losów, Komisja umieszcza je w workach po 1000 sztuk. Worki z
losami Komisja włoży do pudeł, które zapieczętuje.
W przypadku stwierdzenia, że w wykazie wkładów uprawnionych do losowania,
opracowanym przez właściwe służby Banku Spółdzielczego błędnie pominięto lub dopisano
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6.

dany wkład – Komisja Losowania w wykazie tym dokona właściwej korekty. Po weryfikacji
Komisja w wykazie dokona oznaczenia wkładów przez nadanie im numeracji porządkowej.
Z przebiegu prac Komisja Losowania sporządza protokół, w którym podaje m.in.:
- skład Komisji,
- datę przeprowadzonego sprawdzenia wkładów uprawnionych do losowania,
- ogólną liczbę wkładów uprawnionych do losowania nagród,
- ogólną liczbę terminowych lokat oszczędnościowych, na których zgromadzono wkłady,
- opis czynności weryfikacyjnych,
- podpisy.

7.

Członkowie Komisji Losowania podpisują zweryfikowany wykaz wkładów uprawnionych do
losowania i dołączają do swojego protokołu, jako załącznik.

8.

Losowania nagród dokona Komisja Losowania.

9.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie powołuje, w drodze uchwały Komisję Nadzoru.

10. Nadzór i kontrolę nad prawidłowością urządzania Loterii promocyjnej sprawuje Komisja
Nadzoru, w której składzie osobowym przewodnictwo powierza się osobie posiadającej
świadectwo zawodowe.
11. Losowanie nagród, o których mowa w ust. 16 lit. d odbędzie się pod nadzorem notariusza i
będzie miało charakter publiczny.
12. Przed przystąpieniem do losowania Komisja Losowania przekazuje za potwierdzeniem
Komisji Nadzoru komplet swojej dokumentacji, a w szczególności zweryfikowany i
podpisany wykaz wkładów uprawnionych do losowania oraz protokół z prac tej Komisji.
13. Bezpośrednio przed losowaniem Komisja Nadzoru:
a) sprawdza pod względem formalnym wykaz wkładów zakwalifikowanych do losowania, co
potwierdza swoimi podpisami na liście,
b) sprawdza liczbę losów przygotowanych do losowania,
c) sprawdza pojemnik, z którego losowane będą losy.
14. Jeżeli Komisja Nadzoru w toku prac sprawdzających stwierdzi błędy, to dokona ich korekty.
15. O godzinie podanej w ogłoszeniu, Przewodniczący Komisji Nadzoru zarządza rozpoczęcie
losowania, wyjaśniając zasady jego przebiegu oraz ogłasza ogólną liczbę terminowych lokat
oszczędnościowych zakwalifikowanych do losowania i rodzaju nagród do rozlosowania.
16. Sposób losowania jest następujący:
a) członkowie Komisji Losowania sprawdzają czy zbiornik przeznaczony do losowania jest
pusty,
b) członkowie Komisji Losowania sprawdzają komplet liczby losów do losowania,
c) Komisja Losowania wsypuje wszystkie losy do zbiornika,
d) nagrody losowane są w kolejności podanej w załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
e) po wylosowaniu głównej nagrody – los jest odłożony do przezroczystego pojemnika,
następnie pojemnik zostaje umieszczony na widocznym miejscu, zabezpieczony
pieczęciami banku. Odczytanie numeru losu oraz podanie wyników losowania następuje po
wylosowaniu wszystkich nagród.
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f) po wielokrotnym zamieszaniu losów w pojemniku, wyznaczone przez Przewodniczącego
Komisji Nadzoru dziecko wyjmuje ze zbiornika pojedynczo jeden los i wręcza go
Przewodniczącemu Komisji Losowania,
g) z otrzymanego losu Przewodniczący odczytuje numer, który oznacza liczbę porządkową,
pod jaką w wykazie wkładów zakwalifikowanych do losowania zamieszczona jest
terminowa lokata oszczędnościowa, dane posiadacza lokaty na którą padła wylosowana
nagroda,
h) odczytany numer losu Komisja Nadzoru wpisuje do protokołu oraz zamieszcza wzmiankę
przy odpowiadającym mu numerze w wykazie wkładów zakwalifikowanych do losowania,
i) los wylosowany nie wraca do pojemnika z losami uczestniczącymi w dalszym losowaniu,
j) w dalszej kolejności Komisja Losowania powtarza wszystkie czynności podane wyżej od
lit. f do lit. i, aż do pełnego rozlosowania nagród wymienionych w załączniku Nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
17. Po rozlosowaniu wszystkich nagród Przewodniczący Komisji Losowania ogłasza zakończenie
losowania.
18. Z przebiegu losowania Komisja Losowania sporządzi protokół.
§ 9.
SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW:
1.
2.

3.

Wyniki losowania nagród ogłasza na bieżąco obecnym na sali w dniu losowania
Przewodniczący Komisji Losowania.
Zarząd Banku Spółdzielczego wyniki losowania poda do wiadomości przez ich ogłoszenie na
tablicy ogłoszeń w Banku Spółdzielczym w Namysłowie i jego Placówkach w terminie 3 dni
od dnia przeprowadzenia losowania.
Posiadacze terminowych lokat oszczędnościowych, na które padła wylosowana nagroda,
którzy nie byli obecni przy losowaniu, zostaną powiadomieni w terminie 14 dni od dnia
losowania tj. 20.01.2017 roku, pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przez Zarząd
Banku Spółdzielczego o wyniku losowania oraz terminie i miejscu, w którym należy dokonać
odbioru nagrody.
§10.

MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA WYGRANYCH:
1.
2.
3.
4.

Odbiór wylosowanych nagród odbywa się od następnego dnia roboczego po losowaniu przez
posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych, na które padła wygrana nagroda.
Miejsce wydania wygranych nagród – siedziba Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Oddział
w Namysłowie, Plac Wolności 8.
Termin wydania nagród od 23 stycznia 2017r. do 23 lutego 2017 r.
Nagrody przewidziane w niniejszej loterii wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi
przepisami podatkowymi, przy czym obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na osobach,
które zostały laureatami Loterii promocyjnej.
5. Przekazanie nagród nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który
podpisują: osoba odbierająca i przedstawiciel Banku Spółdzielczego wydający nagrodę, po
uprzednim uiszczeniu podatku, o którym mowa w ust 4.
6. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na wskazany numer rachunku.
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§11.
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:
1. Osoby spełniające wszelkie wymogi Loterii promocyjnej mogą składać pisemne
reklamacje odnoszące się do przebiegu loterii do powołanej przez Zarząd Banku
Spółdzielczego Komisji Nadzoru na adres Bank Spółdzielczy w Namysłowie, przy Placu
Wolności 12, do dnia 10 marca 2017 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki
zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do
siedziby organizatora nie później niż do dnia 24 marca 2017 roku. Reklamacje złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Reklamującego, jak
również opis i powód reklamacji.
3. Osoba wnosząca reklamacje zostanie szczegółowo, pisemnie poinformowana o wyniku jej
rozpatrzenia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
§12.
TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ:
1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii promocyjnej przedawniają się z upływem
6 miesięcy od daty wymagalności tj. od daty odbioru nagrody.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
2. Jeżeli właściciel wkładu zawiadomiony o wylosowaniu nagrody nie zgłosi się po jej odbiór
w ww. terminie, nagroda staje się własnością Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
§13.
WARTOŚĆ PULI NAGRÓD:
Ogólna wartość nagród dla uczestników Loterii promocyjnej wynosi 103 700,00 zł.
Wykaz nagród określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§14.
ZAWIADOMIENIE UCZESTNIKÓW LOTERII PROMOCYJNEJ – „LOTERIA DLA
OSZCZĘDZAJĄCYCH” O WARUNKACH UCZESTNICTWA I UDZIALE W LOTERII
PROMOCYJNEJ. OKREŚLENIE TERMINU ROZPOCZĘCIA, ZAKOŃCZENIA I WYDANIA
NAGRÓD:
1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie od dnia 01 lutego 2016 poda do publicznej
wiadomości warunki uczestnictwa w „Loterii dla Oszczędzających” poprzez:
1) Umieszczenie na stronie internetowej www.bsnamyslow.com.pl, tablicach ogłoszeń w
Banku Spółdzielczym, jego Oddziałach, Filiach i Punktach Obsługi Klienta niniejszy
Regulamin.
2) Zamieszczenie w prasie lokalnej szczegółowych warunków uczestnictwa w „Loterii dla
Oszczędzających” w Banku Spółdzielczym w Namysłowie.
3) Przygotowanie ulotek informujących o zasadach, warunkach i terminie loterii.
4) Propagowanie w środowisku zasad loterii przez członków organów samorządowych:
Rada Nadzorcza, Rady Oddziału, Zarząd oraz pracowników Banku Spółdzielczego.
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§15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie
wyłącznie w ramach i na potrzeby loterii – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) w tym przesyłania informacji
marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013r., poz. 1422 z późn. zm.). Administratorem danych
osobowych jest Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Uczestnikowi, który podał swoje dane
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Z A R Z Ą D BS:
/-/ na oryginale właściwe podpisy za Zarząd
Lista nagród w „Loterii dla oszczędzających” Załącznik Nr 1
do Regulaminu loterii promocyjnej
o nazwie „Loteria dla oszczędzających”
urządzanej przez Bank Spółdzielczy
w Namysłowie

Ceny przewidywane

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wyszczególnienie
Samochód osobowy
Ekspres do kawy
ciśnieniowy
Telewizor LCD
Konsola
iPad mini
Nagroda pieniężna
Rower
Serwis obiadowy
Żelazko ze stacją parową
Nagroda pieniężna
Karta podarunkowa
Aparat fotograficzny
Komplet walizek
Parowar
Grill elektryczny
Rejestrator jazdy
Portfel damski
Portfel męski
Powerbank
Razem

Z A R Z Ą D BS:

Ilość

Cena

Wartość

1

55 700,00zł

55 700,00zł

1

3 000,00 zł

3 000,00 zł

1
1
2
5
5
10
5
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
101

1 500,00 zł
1 600,00 zł
1 200,00 zł
1 000,00 zł
700,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
500,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
250,00 zł
200,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
150,00 zł
100,00 zł
x

1 500,00 zł
1 600,00 zł
2 400,00 zł
5 000,00 zł
3 500,00 zł
6 000,00 zł
3 000,00 zł
5 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
1 250,00 zł
1 000,00 zł
750,00 zł
750,00 zł
750,00 zł
500,00 zł
103 700,00 zł

/-/ na oryginale właściwe podpisy za Zarząd
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