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Regulamin loterii fantowej

1.  Nazwa loterii fantowej 
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą Loteria Fantowa 
46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

2.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie 
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów z siedzibą w Bielsku-Białej                                       
przy ul. Krasińskiego 5a. NIP: 547 20 19 877, KRS 0000230182, miejsce rejestracji 
Bielsko-Biała

3.  Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie 
Organizator  loterii  dokonał  jej  zgłoszenia  Naczelnikowi  Urzędu  Celno-Skarbowego
w Bielsku-Białej.

4.  Podstawa prawna
Loteria  prowadzona  jest  na  podstawie  ustawy z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach
hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471).

5.  Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie ZIAD-u  w Bielsku-Białej, wjazd od ul. Bliskiej.

6.  Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód  z  loterii  zostanie  w  całości  przeznaczony  na  cele  statutowe  Beskidzkiego
Towarzystwa  Cyklistów  w  tym  na  organizację  Bielskich  Rodzinnych  Rajdów
Rowerowych.

7.  Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 28.04.2019 r. o godz. 14.30 i zakończy się z chwilą 
wyczerpania nagród, nie później niż o 17.00 w dniu 28.04.2019r.

8.   Informacja  dotycząca  liczby  losów/kuponów loteryjnych  przeznaczonych  do
sprzedaży w ramach loterii
8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału     
w loterii. 
8.2. Organizator przewiduje sprzedaż około 1400 sztuk losów loteryjnych                   
( ilość uzależniona jest od liczby uczestników rajdu, którzy dokonali zakupu pakietu 
startowego wraz z losem ). Cena jednego losu loteryjnego wynosi 5 złotych brutto.  
Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj; 1,2,3....1400.  

9.  Miejsce  oraz  termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  sprzedaży  losów/kuponów



loteryjnych 
Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 01.04.2019r  do 
27.04.2019r. w biurze Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów ( w tym przez Internet )  
podczas zapisów na 46 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy. 28.04.2019 od 8.00 do 9.30 
na  Placu  Ratuszowym w Bielsku-Białej ( do startu rajdu ). 

10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba
pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia. 
10.2. . W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją 
oraz  członkowie  ich  najbliższej  rodziny.  Przez  członków najbliższej  rodziny  należy
rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.
10.3.  Przystąpienie  uczestnika  do  loterii  poprzez  nabycie  losu loteryjnego  jest
równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze
zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
10.4.      Losy zakupić mogą tylko osoby które kupują pakiet startowy  na 46 Bielski 
Rodzinny Rajd Rowerowy. Losy kupuje się w pakiecie z koszulką,  kuponem na ciepły 
posiłek, ubezpieczeniem na czas trwania imprezy.

11.  Zasady organizacji loterii fantowej
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

a) zakup losu loteryjnego za kwotę 5 zł brutto za sztukę w miejscach, o których
mowa w punkcie 9 regulaminu,

b) wrzucenie losu loteryjnego do oznakowanej urny w dniu 28.04.2019 możliwe
jest na Placu Ratuszowym  najpóźniej do godziny 9:30 ( do startu rajdu ). Losy
wrzucać można do urny na półmetku rajdowym w Bystrej na terenie Ochotniczej
Straży Pożarnej.    Losy te  następnie  zostaną przetransportowane na metę  46
Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego  na terenie ZIAD-u w Bielsku-Białej
i podczas finał rozlosowane zostaną nagrody. 

c) wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  związku  z  loterią.
Podanie danych jest dobrowolne  lecz konieczne dla realizacji loterii. 

d) uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie i publikację jego wizerunku w związku z
loterią w tym umieszczenie zdjęć na stronie www.btcbb.pl i Facebooku.

e) uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem. 
11.2.  Każdy z uczestników loterii  ma prawo do nabycia  jednego lub więcej   losów
loterii wraz z pakietem startowym na 46 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy.

12.  Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodą główną są 4 rowery o wartości 1000 złotych brutto każdy = 4000 zł. 
12.2. Nagrodami dodatkowymi są:  sprzęt turystyczny, sportowy i rowerowy oraz 
kupony ( zaproszenia ) do lokalu gastonomicznego                                                            
12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 4811 złotych brutto. 
12.5. Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody od 

http://www.btcbb.pl/


sponsorów. 
12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi. 
12.9 Zwycięzcom w Loterii 46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego  nie 
przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania
ekwiwalentu pieniężnego.
  
13.  Miejsce i termin losowania nagród
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 28.04.2019r. podczas finału 46 Bielskiego 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie ZIAD-u  w Bielsku-Białej . Losowanie 
odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do urny  w miejscu 
wymienionym w punkcie 11.1 regulaminu. Losy loteryjne zostaną przed losowaniem 
wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.
13.2 Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji 
powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca 
znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych                 
w zakresie loterii fantowych. Skład Komisji to Jolanta Koźmin, Beata Załubska i Marek
Danielkiewicz.  Losowania losów z urny będą dokonywać  uczestnicy wydarzenia 
zaproszeni z widowni oraz konferansjer rajdu oraz przedstawiciele Organizatora.
13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych a na końcu 
odbędzie się losowanie nagród głównych tj. rowerów .                                                      
13.4. W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania,            
w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, 
Komisja Loterii  stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie 
powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy. 
13.5. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z losem  o podanym 
numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 30 sekund od odczytania trzeci 
raz numeru. 
13.6. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie 
kolejnego losu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.
13.7 Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu. 
13.8 Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników 
Loterii 46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
13.9. Nagrody zostaną wydane od razu  po wylosowaniu losu, na terenie ZIAD-u  
podczas finału 46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

14.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nastąpi
podczas finału 46 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego w dniu 28.04.2019 w
Bielsku-Białej na terenie ZIAD-u, wjazd od ul. Bliskiej. 
14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci
prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

15.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1.  W  celu  zapewnienia  prawidłowości  urządzania  loterii  Organizator  powoła
Komisję Loterii, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej
Komisji.  W  skład  Komisji  wchodzić  będzie  m.in.  osoba  posiadająca  znajomość
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii



fantowych.
15.2.  Komisja  Loterii   sporządzi  z  przebiegu  losowania  protokół/sprawozdanie  z
podaniem wyników losowania loterii. 

16.  Zasady postępowania reklamacyjnego 
16.1    Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 17.00 w dniu 28.04.2019 r, 
16.2    Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę             
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. 
16.3 Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście na terenie 
ZIAD-u, ul. Bliska  w Bielsku-Białej. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej 
złożenia. 
16.4 Decyzja Komisji Loterii  dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie. 
16.5 Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.
16.6     Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo 
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
17.  Przedawnienie roszczeń
17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od
dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
17.2.  Bieg  przedawnienia  roszczeń  ulega  zawieszeniu  na  okres  od  dnia  wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18.  Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscach sprzedaży
losów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.
18.2.  Organizator  obowiązany  jest  do  poinformowania  Naczelnika  Urzędu  Celno  –
Skarbowego  w Bielsku-Białej, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż
w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
18.3  Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  jakość  i  użyteczność  wygranych
przez  uczestnika  nagród  w  tym  wyłączona  jest  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi
zawady. Nagrody nie są objęte gwarancją producenta i serwisu. 
18.4.  Administratorem  danych  osobowych  jest   stowarzyszenie  Beskidzkie
Towarzystwo Cyklistów, które przetwarza dane osobowe dla celów organizacji loterii w
tym w szczególności wydania nagród zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych
osobowych. Uczestnikowi służy prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia danych. 
18.5.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. z 2016, poz. 471).
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