REGULAMIN
LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. „SACROEXPO 2017”
1. Organizator loterii promocyjnej:
organizatorem loterii promocyjnej zwanej dalej loterią jest firma Targi Kielce S.A.
z siedzibą w Kielcach 25-672, ul. Zakładowa 1.
2. Obszar, na którym zostanie przeprowadzona loteria promocyjna:
loteria zostanie przeprowadzona na terenie wystawienniczym Targów Kielce S.A.,
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.
3. Organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie loterii:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.
4. Termin przeprowadzenia loterii promocyjnej:
loteria zostanie przeprowadzona w terminie

od 12.06.2017r. do 28.07.2017r.

po uprzednim uzyskaniu zezwolenia. Termin ten obejmuje: otrzymywanie kuponów
loteryjnych,

losowania,

„SACROEXPO 2017”

wydawanie

nagród,

reklamacje.

Rejestracja

na

targach

uprawniająca do nabycia kuponu loteryjnego (zwanego dalej

kuponem) i udziału w loterii rozpoczyna się 12.06.2017r. o godzinie 10.00 a kończy się
14.06.2017r. o godzinie 12.50. Każdy może zarejestrować się tylko raz w danym dniu
targów „SACROEXPO 2017”. Rejestracja odbywa się przy wejściach w halach E,C,D.
5. Warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej:
5.1.

loteria

jest

przeznaczona

dla

osób

konsekrowanych

odwiedzających

Targi

Sacroexpo 2017 organizowanych w Kielcach, ul. Zakładowa 1 w dniach 12.06.2017 r.
– 14.06.2017 r.
6. Kupony:
6.1. kuponem nazywamy ulotkę, zawierającą nazwę loterii, organizatora loterii wraz
z miejscem na wpisanie nazwiska, imienia, adresu parafii lub zgromadzenia, numeru
telefonu i adresu e-mail osoby biorącej udział w loterii. W losowaniu udział brać będą
wyłącznie kupony czytelnie wypełnione i podpisane przez uczestnika. Kupon nie
zawierający telefonu i adresu e-mail osoby uczestniczącej w loterii nie będzie uznany za
nieważny.
6.2.

Uczestnik

loterii

własnoręcznym

podpisem

na

kuponie

wyraża

zgodę

na

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Targi Kielce S.A. dla celów niniejszej
loterii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz.922).
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7. Nadzór nad Loterią:
7.1. Nad prawidłowością urządzania loterii czuwać będzie Komisja Nadzorującą powołana
przez Organizatora, pracująca zgodnie z Regulaminem Komisji Nadzorującej.
Komisja pracować będzie pod nadzorem osoby posiadającej stosowne świadectwo
zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Komisja będzie sporządzać protokoły
z losowań nagród z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może na swoje żądanie
zapoznać się z protokołami w siedzibie Organizatora Loterii.
W Skład Komisji Nadzorującej wchodzą:


Michał Bogucki – specjalista ds. marketingu,



Barbara Sipa – specjalista ds. public relations,



Beata Ewa Wentura – Dudek - osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym
przebiegiem loterii posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra
Finansów.

8. Zasady prowadzenia loterii promocyjnej:
warunkiem uczestnictwa w loterii jest łączne spełnienie poniższych warunków:
8.1. odwiedzenie w terminie 12.06.2017 r. – 14.06.2017r. Targów Sacroexpo 2017
organizowanych przez Targi Kielce S.A., bycie osobą konsekrowaną, rejestracja
na targach „SACROEXPO 2017” uprawniająca do otrzymania kuponu loteryjnego.
8.2. wypełnienie kuponu loteryjnego zwanego dalej kuponem zgodnie z pkt 6.1.
Regulaminu.
8.3. wrzucenie wypełnionego kuponu zgodnie z pkt 6.1. Regulaminu do jednej z dwóch
urn loteryjnych, znajdujących się na stoisku Franciszkańskiego Biura TurystycznoPielgrzymkowego Patron Travel, Hala E, nr stoiska 72. Każda urna loteryjna oznaczona
jest napisem. Jedna urna oznaczona jest napisem: loteria promocyjna SACROEXPO
2017 – kategoria siostry zakonne. Druga

urna oznaczona jest napisem: loteria

promocyjna SACROEXPO 2017 – kategoria księża, zakonnicy.
8.4. W niniejszej loterii odbędą się dwa losowania nagród w dniach: 13.06.2017 r.,
i 14.06.2017 r.
W losowaniu w dniu 13.06.2017 r. o godzinie 14.00 wezmą udział kupony wrzucone do
poszczególnych urn loteryjnych w terminie od 12.06.2017 r.

do 13.06.2017 r.

do

godziny 13.55. Losowanie nagród odbędzie się osobno z każdej urny.
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W losowaniu w dniu 14.06.2017 r. o godzinie 13.00 wezmą udział kupony wrzucone do
urn loteryjnych w terminie od 12.06.2017 r. do 14.06.2017 r. do godziny 12.55.
Losowanie nagród odbędzie się osobno z każdej urny.
Losowania odbędą się ręcznie, bezpośrednio z urny, przez osobę poproszoną

spośród

publiczności przez prowadzącego losowanie.
Losowania

odbędą

się

na

stoisku

Franciszkańskiego

Biura

Turystyczno-

Pielgrzymkowego Patron Travel, Hala E, nr stoiska E72 w dniach: 13.06.2017 r.
o godzinie 14.00 oraz 14.06.2017 r. o godzinie 13.00.
Wylosowany zwycięski kupon nie wraca ponownie do danej urny loteryjnej.
8.5. Jeżeli wylosowany kupon nie spełnia warunków wynikających z pkt 6.1. Regulaminu
zostaje wykluczony z loterii i losowanie danej nagrody zostaje powtórzone.
9.

Zwycięzcy:
9.1. Zwycięzcy loterii w poszczególnych kategoriach zostaną wyłonieni

w kolejnych

dniach w drodze losowań kuponów z urn loteryjnych.
10. Wyniki losowań
10.1. Wyniki losowań zostaną podane do wiadomości podczas losowania poprzez
odczytanie imienia i nazwiska zwycięzcy. Wyniki losowań zostaną opublikowane w ciągu
trzech dni roboczych od każdego losowania na stronie www.targikielce.pl
10.2. W przypadku nieobecności zwycięzców podczas losowania nagród, zostaną oni
powiadomieni przez Organizatora o wygranej listami poleconymi za potwierdzeniem
odbioru, wysłanymi w ciągu trzech dni roboczych od momentu losowania pod adres
wskazany na kuponie.
11. Nagrody
11.1. Nagrodami w losowaniach będą :
w losowaniu w dniu 13.06.2017 r.
– w kategorii siostry zakonne
1 nagroda w postaci siedmiodniowego wyjazdu do Fatimy dla jednej osoby, do realizacji
w terminie 10-16.11.2017 r., o wartości 2 200 zł brutto;
– w kategorii księża, zakonnicy
1 nagroda w postaci siedmiodniowego wyjazdu do Fatimy dla jednej osoby, do realizacji
w terminie 10-16.11.2017 r., o wartości 2 200 zł brutto;
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w losowaniu w dniu 14.06.2017 r.
– w kategorii siostry zakonne
1 nagroda w postaci siedmiodniowego wyjazdu do Fatimy dla jednej osoby, do realizacji
w terminie 10-16.11.2017 r., o wartości 2 200 zł brutto;
– w kategorii księża, zakonnicy
1 nagroda w postaci siedmiodniowego

wyjazdu do Fatimy dla jednej osoby, do

realizacji w terminie 10-16.11.2017 r., o wartości 2 200 zł brutto;
11.2. Ilość wszystkich nagród w loterii 4 szt., na łączną wartość

8 800,00 zł

brutto.
12. Sposób odbioru nagród:
12.1. Wydanie nagród przez Organizatora nastąpi w dniu ogłoszenia wyników na stoisku
Franciszkańskiego Biura Turystyczno- Pielgrzymkowego Patron Travel, Hala E, nr stoiska
E72 przez Komisję Nadzorującą na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość
zwycięzcy.
W przypadku nieobecności Laureata nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską
w terminie 3 dni roboczych od daty losowania decyduje data nadania.
12.3. Nagrody nie podlegają wymianie. Nie jest możliwa wymiana nagrody na jej
ekwiwalent pieniężny.
12.4. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie określonym
regulaminem niniejszej loterii nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
12.5. Ostateczny termin wydania nagród zwycięzcom upływa w dniu 30.06.2017 r.
(decyduje data nadania nagrody).
13. Tryb składania reklamacji i ich rozpatrywania:
13.1. Każdemu uczestnikowi loterii przysługuje prawo do składania reklamacji.
13.2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w formie listu poleconego na adres
organizatora loterii: Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce w terminie do
14.07.2017 r. (decyduje data wpływu). Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko
uczestnika loterii, jego adres oraz powód reklamacji.
13.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Nadzorującą w ciągu 7 dni
roboczych, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji
(decyduje data nadania listu poleconego).
13.4. Roszczenia przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
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14. Postanowienia końcowe:
14.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania loterii
wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w Biurze Obsługi Wystawców w terminie
od

12.06.2017

www.targikielce.pl

r.

do

14.06.2017

r.,

a

także

na

stronie

internetowej:

w terminie od 12.06.2017 r. do 28.07.2017 r.

14.3. Na żądanie Uczestnika loterii organizator wystawia imienne zaświadczenie
o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy
o grach hazardowych (tekst jedn. : Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
14.4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają pod rygorem nieważności zmiany na piśmie
zatwierdzonej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.
Organizator
Targi Kielce SA
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