Regulamin małej loterii fantowej
1. Nazwa małej loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „PRAWIE RÓWNO”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest:
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
NIP 657-10-06-022, Regon 000279404
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Świętokrzyskiego Urzędu CelnoSkarbowego w Kielcach.
4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2018 poz. 165 z późn.zm.).
5. Zasięg małej loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie:
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
województwo: świętokrzyskie
6. Cel, na który przeznacza się dochód z małej loterii fantowej
Fundusze zebrane podczas loterii fantowej przekazane zostaną na rzecz osób bezdomnych
dla Stowarzyszenia Monar : Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT filia w Komórkach,
Komórki 91, 26-015, gm. Daleszyce.
7. Czas trwania małej loterii fantowej
Mała loteria fantowa pn. „PRAWIE RÓWNO” będzie zorganizowana w terminie

od

16.03.2019 r. do 15.06.2019 r.
8. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
1. Loteria obejmuje sprzedaż losów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w loterii. Jedna
osoba może nabyć jeden los.
2. Organizator przewiduje sprzedaż 4121 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 2 złote
brutto. Poszczególne losy – karty okolicznościowe oznaczone są numerami od 1 do 4121.
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów

Sprzedaż losów odbywać się będzie w następujących terminach od 16.03.2019 r. do
15.06.2019 r. w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32 w dni
powszednie w godzinach od 10.00 do 17.00, w soboty od 12.00 do 18.00, w niedziele od
16.00 do 18.00.
10. Uczestnicy małej 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: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku
z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków
najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.
10.3. Organizator Uczestnikom loterii zapewnia możliwość zapoznania się z regulaminem
loterii.
11. Zasady organizacji małej loterii fantowej
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) zakup losu za kwotę 2 zł brutto za sztukę terminie od 16.03.2019 r. do 15.06.2019 r. w
Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32 w dni powszednie w
godzinach od 10.00 do 17.00, w soboty od 12.00 do 18.00, w niedziele od 16.00 do 18.00.
b) odbiór losu.
Każdy los składa się z dwóch części oddzielonych perforacją. Na każdej części losu znajduje
się numer losu.
c) Wrzucenie jednej części losu do urny loteryjnej ustawionej w foyer teatru (urna będzie
znajdowała się pod opieką pracownika Organizatora) w dniu zakupu losu w następujących
terminach do:
16.03.2019 r. do godziny 19.00
17.03.2019 r. do godziny 18.00
19.03. 2019 r. do godziny 18.00
21.03. 2019 r. do godziny 18.00
22.03. 2019 r. do godziny 18.00
23.03. 2019 r. do godziny 18.00
24.03. 2019 r. do godziny 18.00
29.03. 2019 r. do godziny 18.00
30.03. 2019 r. do godziny 18.00
31.03. 2019 r. do godziny 18.00
3.05. 2019 r. do godziny 18.00
5.05. 2019 r. do godziny 18.00
15.06. 2019 r. do godziny 18.00
d) Zachowanie drugiej części losu do momentu losowania
11.2. Losowania nagród odbędą się w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul.
Sienkiewicza 32 na scenie w przerwach spektakli w następujących terminach:

16.03.2019 r. około godziny 20.00
17.03.2019 r. około godziny 19.00
19.03. 2019 r. około godziny 19.00
21.03. 2019 r. około godziny 19.00
22.03. 2019 r. około godziny 19.00
23.03. 2019 r. około godziny 19.00
24.03. 2019 r. około godziny 19.00
29.03. 2019 r. około godziny 19.00
30.03. 2019 r. około godziny 19.00
31.03. 2019 r. około godziny 19.00
3.05. 2019 r. około godziny 19.00
5.05. 2019 r. około godziny 19.00
15.06. 2019 r. około godziny 19.00
11.3. Losowania odbędą się pod nadzorem Komisji, powołanej przez Organizatora, której
przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
11.4. Komisja z każdego losowania sporządzi protokół z losowania nagrody. Podczas każdego
losowania zostanie przyznana jedna nagroda.
11.5. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność Laureata nagrody – Uczestnika
loterii, który posiada drugą cześć losu z takim samym numerem jak wylosowana część losu.
11.6. Przedstawiciel Organizatora trzykrotnie odczyta numer wylosowanej części losu. Jeśli w
ciągu 2 minut od ostatniego odczytania numeru nikt nie zgłosi się na scenę losowanie zostanie
powtórzone. Losowanie będzie prowadzone do momentu skutecznego przyznania nagrody
Laureatowi.
12. Nagrody w małej loterii fantowej
12.1. Nagrodami są upominki w ilości 13 zestawów, o wartości powyżej 197,43 złotych brutto
każdy zestaw. W skład każdego zestawu wchodzi voucher na kolację dla dwóch osób o
wartości 100 zł do Restauracji Irish Pub Shoemaker w Kielcach oraz gadżety teatralne –
kubek o wartości 17,84 zł, torba reklamowa o wartości 40,59 zł, parasol o wartości 39 zł.
12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 2566,59 złotych brutto.
12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży
losów wynosi 31,14 %.
12.4. Fundatorem nagród jest Organizator.
12.5. Oferowane przez Organizatora nagrody są pełnowartościowymi usługami i rzeczami
fabrycznie nowymi.
13. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

13.1. Wydanie nagród następuje w terminie każdego losowania zgodnie z wykazem losowań
opisanych w punkcie 11.2., niezwłocznie po przyznaniu nagrody na scenie w Teatrze im.
Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32.
13.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym terminie zwycięzca loterii traci prawo
do nagrody i nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
14. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
14.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii
„PRAWIE RÓWNO”, 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 małych loterii fantowych.
14.2. Komisja Loterii „PRAWIE RÓWNO” sporządzi z przebiegu losowań protokoły
z podaniem wyników losowania nagród w loterii.
15. Zasady postępowania reklamacyjnego
15.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu,
nie później niż do 28 czerwca 2019 r. decyduje data wpływu.
15.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej przesłane
listem poleconym z dopiskiem „Reklamacja – loteria „PRAWIE RÓWNO” na adres:
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce .
15.3. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „PRAWIE RÓWNO. Termin rozpatrzenia
reklamacji wynosi 7 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku
reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia,
decyduje data nadania listu poleconego.
15.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
16. Przedawnienie roszczeń
16.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w
którym roszczenie stało się wymagalne.
16.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
17. Postanowienia końcowe
17.1. Regulamin loterii „PRAWIE RÓWNO” dostępny jest w siedzibie Organizatora, w kasie
biletowej oraz na stronie www.teatrzeromskiego.pl w terminie od 16.03.2019 r.- 19.07.2019 r.
17.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Świętokrzyskiego Naczelnika Urzędu
Celno-Skarbowego w Kielcach, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w
terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
17.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018 poz. 165
z późn.zm.).
Organizator

