REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „KORZYSTAJ LATEM”
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Korzystaj latem” (dalej: Loteria) jest spółka TEB
Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000311666,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości
8.270.000,00 zł, NIP 778-14-56-499 (dalej: Organizator).

1.2.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych. Loteria ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzona na podstawie
zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).

1.3.

Celem Loterii jest promocja usług edukacyjnych świadczonych przez odziały spółki TEB Edukacja
sp. z o.o. – Organizatora Loterii (dalej: Oddziały TEB Edukacja) w formie: szkół policealnych, szkół
medycznych, liceów ogólnokształcących dla osób dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów
zawodowych. Wykaz Oddziałów TEB Edukacja jest publikowany na stronie internetowej pod
adresem www.teb.pl.

1.4.

Loteria odbywa się w dniach od 1 lipca 2017 r. do 5 grudnia 2017 r. (dzień zakończenia
postępowania reklamacyjnego) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
w Oddziałach TEB Edukacja. Zgłoszenie udziału w Loterii będzie możliwe, w myśl zasad opisanych
w rozdziale 2 Regulaminu, w dniach od 1 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.

1.5.

Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone
w Oddziałach TEB Edukacja oraz na stronie internetowej pod adresem www.teb.pl.

1.6.

Udział w Loterii jest dobrowolny.

1.7.

Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności
prawnych i zamieszkałych w Polsce, które spełnią wszystkie warunki uczestnictwa w Loterii
opisane w rozdziale 2 Regulaminu (dalej: Uczestnicy).

1.8.

W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) oraz
członkowie organów Organizatora, Oddziałów TEB Edukacja, ani osoby wyznaczone do
przeprowadzania Loterii, w tym losowania, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny,
o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.

WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

2.1.

W Loterii może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.7. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 1.8.
Regulaminu, która w okresie od 1 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. spełni wszystkie niżej
wymienione warunki:
2.1.1. w sekretariacie dowolnego Oddziału TEB Edukacja zapisze się na kształcenie (tzn. zawrze
umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego):
2.1.1.1. na dowolnym kierunku w szkole policealnej, lub
2.1.1.2. na dowolnym kierunku w szkole medycznej, lub
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2.1.1.3. w liceum ogólnokształcącym dla osób dorosłych, lub
2.1.1.4. na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;
2.1.2. z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu dostarczy do sekretariatu Oddziału TEB Edukacja,
w którym zapisała się na kształcenie zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu, oryginał lub odpis
swojego świadectwa:
2.1.2.1. ukończenia szkoły średniej (ponadgimnazjalnej) – w przypadku zapisania się na
kształcenie na dowolnym kierunku w szkole policealnej lub szkole medycznej;
2.1.2.2. ukończenia gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej – w przypadku
zapisania się na kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla osób dorosłych.
2.1.3. zgłosi udział w Loterii poprzez podpisanie stosownego oświadczenia zawartego na
odrębnym formularzu zgłoszeniowym, udostępnionym w sekretariacie Oddziału TEB
Edukacja przy okazji zapisywania się na kształcenie zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu (tzn.
zawieraniu umowy o przeprowadzenie procesu kształcenia lub kwalifikacyjnego kursu
zawodowego).
2.2.

W przypadku, gdy Uczestnik zapisze się zgodnie z pkt 2.1.1.4 Regulaminu na kształcenie na
kwalifikacyjnym kursie zawodowym, nie ma obowiązku dostarczania do sekretariatu Oddziału TEB
Edukacja oryginału ani odpisu żadnego świadectwa.

2.3.

Wykonanie czynności opisanych w pkt 2.1. Regulaminu zwane będzie dalej „Zgłoszeniem”.
Wyłącznie wykonanie wszystkich czynności opisanych w pkt 2.1. Regulaminu uprawnia do wzięcia
udziału w Loterii. Dla celów dokonania Zgłoszenia czynności opisane w pkt 2.1. Regulaminu nie
muszą być realizowane przez Uczestnika jednocześnie, jednakże do dnia 28 sierpnia 2017 r.
Uczestnik musi wykonać wszystkie te czynności. Oznacza to na przykład, że Uczestnik może
zapisać się na kształcenie zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu oraz zgłosić udział w Loterii zgodnie
z pkt 2.1.3. Regulaminu, a następnie w późniejszym terminie dostarczyć oryginał lub odpis
swojego świadectwa zgodnie z pkt 2.1.2. Regulaminu, jednakże dostarczenie oryginału lub odpisu
takiego świadectwa musi nastąpić do 28 sierpnia 2017 r.

2.4.

Kopia podpisanego przez Uczestnika oświadczenia o zgłoszeniu udziału w Loterii, o którym mowa
w pkt 2.1.3. Regulaminu, jest wydawana Uczestnikowi razem z jego kompletem dokumentów
sporządzonych przy okazji zapisywania na kształcenie zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu, w tym
zwłaszcza z egzemplarzem umowy o przeprowadzenie procesu kształcenia lub kwalifikacyjnego
kursu zawodowego. Kopia ta stanowi dowód udziału Uczestnika w Loterii, o ile Uczestnik spełnił
również warunek udziału w Loterii, o którym mowa w pkt 2.1.2. Regulaminu.

2.5.

Każdemu Zgłoszeniu nadawany jest indywidualny, niepowtarzalny numer, według kolejności
wpływu Zgłoszeń do Organizatora.

2.6.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące procesu rekrutacji w Oddziałach TEB Edukacja, w tym
zwłaszcza inne niezbędne dokumenty wymagane do zapisania się na kształcenie zgodnie z pkt
2.1.1. Regulaminu, znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.teb.pl w zakładce
„Rekrutacja”.

2.7.

Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie okresu
wskazanego w pkt 2.1. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.

2.8.

Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłaszając udział
w Loterii Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
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2.9.

Jeden Uczestnik może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia, jednakże każde na podstawie
odrębnego zapisu na kształcenie, o którym mowa w pkt 2.1.1. Regulaminu, tj. odrębnej umowy
o przeprowadzenie procesu kształcenia lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

2.10. Jeśli przed końcem okresu trwania Loterii, o którym mowa w pkt 1.4. Regulaminu, zapisanie się
przez Uczestnika na kształcenie zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu zostanie anulowane
z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Uczestnika (np. odstąpienie od umowy
o przeprowadzenie procesu kształcenia lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego przez samego
Uczestnika), Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z udziału w Loterii i zażądać
zwrotu wszelkich ewentualnie uzyskanych przez takiego Uczestnika nagród. W przypadku, gdyby
którakolwiek z takich nagród została już choćby częściowo zużyta przez ww. Uczestnika,
Organizator ma prawo żądać zwrotu równowartości tej nagrody określonej w pkt 3 Regulaminu.
2.11. Jeśli przed terminem przeprowadzenia losowania, o którym mowa w pkt 4.1. Regulaminu
zapisanie się przez Uczestnika na kształcenie zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu zostanie anulowane
z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Uczestnika (np. odstąpienie przez Organizatora od
umowy o przeprowadzenie procesu kształcenia lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego
z powodu zbyt małej liczby osób zapisanych do grupy lub na kurs) i w związku z tym Uczestnik ten
nie skorzysta z kształcenia (usług edukacyjnych), na które się zapisał oraz nie będzie zobowiązany
do poniesienia żadnych opłat z tego tytułu, Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika
z udziału w Loterii i nie wziąć pod uwagę jego Zgłoszenia w losowaniu nagród.
3.

PULA NAGRÓD W LOTERII

3.1.

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych do wydania w Loterii wynosi 27.360,00 zł (słownie:
dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Liczba nagród jest
ograniczona i wynosi 203 (słownie: dwieście trzy) sztuki.

3.2.

Nagrodami w Loterii są:
3.2.1. 3 (słownie: trzy) Nagrody Główne o łącznej wartości 19.866,00 zł brutto (słownie:
dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100 brutto).
Na jedną Nagrodę Główną składają się następujące elementy:
3.2.1.1. voucher uprawniający do zakupu zagranicznego kursu języka angielskiego
organizowanego na Malcie, o wartości jednostkowej 5.000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100) brutto; termin realizacji vouchera – do dnia
30.09.2018 r.;
3.2.1.2. 4 (słownie: cztery) vouchery uprawniające do zakupu biletów lotniczych linii
Ryanair, o wartości jednostkowej 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści
złotych 00/100) brutto i łącznej wartości 960,00 zł (słownie: dziewięćset
sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto; termin realizacji voucherów – do dnia
30.09.2018 r.;
3.2.1.3. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 662,00 zł (słownie: sześćset
sześćdziesiąt dwa złote 00/100), przeznaczona na poczet pokrycia podatku
dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii.
(dalej: Nagroda Główna).
3.2.2. 100 (słownie: sto) Nagród II Stopnia o łącznej wartości 1.494,00 zł (słownie: tysiąc
czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) brutto. Pojedynczą Nagrodę II Stopnia
stanowi książka pod tytułem „Pamięć na zawołanie” (autor Tony Buzan), o wartości
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jednostkowej 14,94 zł (słownie: czternaście złotych 94/100) brutto (dalej: Nagroda II
Stopnia).
3.2.3. 100 (słownie: sto) Nagród III stopnia o łącznej wartości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy
złotych 00/100) brutto. Pojedynczą Nagrodę III Stopnia stanowi plecak młodzieżowy
marki DERFORM, o wartości jednostkowej 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)
brutto (dalej: Nagroda III Stopnia).
3.3.

Dodatkowa nagroda pieniężna wchodząca w skład Nagrody Głównej nie będzie podlegała
wydaniu Laureatowi, ale zostanie potrącona przez Organizatora w myśl art. 41 ust. 4 oraz ust. 7
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet pokrycia podatku od wygranej
w Loterii, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

3.4.

Nagrody II i III Stopnia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do
art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3.5.

Voucher, o którym mowa w pkt 3.2.1.1. Regulaminu jest środkiem płatniczym umożliwiającym
zakup zagranicznego obozu językowego, którego organizatorem jest Sprachcaffe (firma SCIH
Limited z siedzibą w Pembroke na Malcie, której oficjalnym reprezentantem w Polsce jest spółka
Sprachcaffe Languages Plus Polska sp. z o.o.). W razie nieskorzystania przez laureata z ww.
vouchera w całości lub w części, laureatowi nie przysługuje zwrot całości ani części jego wartości.
Szczegółowe zasady realizacji ww. vouchera określają regulaminy i wszelkie inne zasady realizacji
zagranicznych obozów językowych organizowanych przez Sprachcaffe, dostępne m. in. na stronie
internetowej http://www.sprachcaffe.com/polski/main.htm, z którymi laureat Nagrody Głównej
powinien zapoznać się przed realizacją ww. vouchera.

3.6.

Vouchery, o których mowa w pkt 3.2.1.2. Regulaminu są środkami płatniczymi umożliwiającymi
zakup biletów lotniczych na przelot liniami lotniczymi Ryanair. W razie nieskorzystania przez
laureata z ww. voucherów w całości lub w części, laureatowi nie przysługuje zwrot całości ani
części ich wartości. Szczegółowe zasady realizacji ww. voucherów określają regulaminy i wszelkie
inne zasady korzystania z usług linii lotniczych Ryanair dostępne m. in. na stronie internetowej
https://www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/centrum-pomocy/Czesto-zadawanepytania/Kupon-upominkowy/Akceptuje-regulamin, z którymi laureat Nagrody Głównej powinien
zapoznać się przed realizacją ww. voucherów.

4.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII

4.1.

Losowanie laureatów Loterii odbędzie się w dniu 4 października 2017 r. od godziny 12:00
w siedzibie Organizatora przy Al. Niepodległości 2 w Poznaniu, w trybie losowania ręcznego,
zgodnie z pkt. 4.2.-4.6. Regulaminu.

4.2.

Laureatami Loterii zostaną osoby, których Zgłoszenia zostaną wylosowane jako zwycięskie dla
danej nagrody i spełnią wszystkie warunki jej otrzymania określone w Regulaminie (dalej:
Laureaci).

4.3.

Przed przystąpieniem do losowania Organizator przygotuje odpowiednią liczbę losów – każdy los
będzie stanowić kartka papieru zawierająca odrębny numer Zgłoszenia uprawnionego do wzięcia
udziału w losowaniu (dalej: Losy). Losy zostaną następnie umieszczone w urnie.

4.4.

Losowanie Laureatów nagród polegać będzie na każdorazowym, ręcznym wylosowaniu Losów.
Osoba wyznaczona przez wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii,
o której mowa w pkt 5. Regulaminu, wylosuje łącznie 206 (słownie: dwieście sześć) Losów.
Laureaci poszczególnych nagród zostaną wyłonieni w następujący sposób:
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4.4.1. w pierwszej kolejności zostaną wylosowane trzy Losy, które będą przypisane do
Laureatów (podstawowych) Nagrody Głównej, a następnie kolejne trzy Losy, które będą
przypisane do Laureatów rezerwowych dla Nagrody Głównej;
4.4.2. następnie, spośród pozostałych w urnie Losów, zostanie wylosowanych sto Losów
przypisanych do Laureatów Nagród II Stopnia,
4.4.3. w ostatniej kolejności, spośród pozostałych w urnie Losów, zostanie wylosowanych sto
losów przypisanych do Laureatów Nagród III Stopnia.
4.5.

Na podstawie jednego Zgłoszenia Uczestnik może zostać Laureatem tylko jednej nagrody
w ramach Loterii. Jeśli Los przypisany do danego Zgłoszenia zostanie wylosowany jako zwycięski
lub rezerwowy dla jakiejkolwiek nagrody, nie będzie on brany pod uwagę przy losowaniu
kolejnych nagród.

4.6.

Po zakończeniu losowania nagród wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania
Loterii, o której mowa w pkt 5. Regulaminu, sporządzi protokół z losowania nagród.

4.7.

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia losowania nagród, Organizator
powiadomi Laureatów o wygranej za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail
wskazany przez nich przy Zgłoszeniu (tzn. w dokumentach składanych Organizatorowi w celu
zapisania się na kształcenie zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu). Uczestnicy obowiązani są na bieżąco
monitorować swoją skrzynkę mailową, jak również folder SPAM.

4.8.

Ponadto, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia losowania wyniki losowania
zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem www.teb.pl, poprzez wskazanie
imion i pierwszych liter nazwisk Laureatów.

4.9.

W nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od momentu powiadomienia Laureata
o wygranej, Laureat zobowiązany jest odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość, przesyłając do
Organizatora zwrotną wiadomość e-mail zawierającą następujące informacje:
4.9.1. oświadczenie Laureata o jego imieniu, nazwisku i adresie do wysyłki nagrody;
4.9.2. oświadczenie Laureata, że spełnia warunki udziału w Loterii określone w pkt 1.7. oraz 1.8.
Regulaminu;
4.9.3. czytelny skan lub zdjęcie dowodu tożsamości Laureata w celu udokumentowania jego
wieku, a przypadku Laureatów Nagród Głównych – również numeru PESEL,
a w przypadku braku tego numeru – adresu zamieszkania, daty urodzenia i obywatelstwa.

4.10. W sytuacji, gdyby w terminie określonym w pkt 4.9. Regulaminu Laureat nie przesłał do
Organizatora wymaganej zwrotnej wiadomości e-mail, zawierającej wskazane w pkt 4.9.
Regulaminu elementy, Organizator, w najbliższym dniu roboczym ponownie skontaktuje się
z Laureatem, wyznaczając mu ostateczny termin do przesłania ww. zwrotnej wiadomości e-mail
– do końca tego samego dnia. W tym celu Organizator podejmie kolejno trzy próby kontaktu
telefonicznego z Laureatem w godzinach pomiędzy 16:00 a 18:00. W przypadku braku nawiązania
kontaktu telefonicznego z Laureatem lub niespełnienia przez Laureata obowiązku przesłania
zwrotnej wiadomości e-mail zgodnie z powyższym, Laureat traci prawo do nagrody.
4.11. W przypadku, gdy Laureat (podstawowy) Nagrody Głównej nie spełni wszystkich warunków
wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, to prawo do danej Nagrody Głównej
przechodzi na jej Laureata rezerwowego. Zasady wskazane w pkt 4.7., 4.9. oraz 4.10. Regulaminu
stosuje się odpowiednio wobec Laureatów rezerwowych Nagrody Głównej. W przypadku, gdy
Laureat rezerwowy Nagrody Głównej również nie spełni wszystkich warunków wydania mu
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Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, Nagroda Główna pozostaje własnością
Organizatora.
4.12. W przypadku, gdy Laureat Nagrody II Stopnia lub Nagrody III Stopnia nie spełni wszystkich
warunków wydania mu nagrody określonych w Regulaminie, to nagroda ta pozostaje własnością
Organizatora.
4.13. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 14 listopada 2017 r.
4.14. Nagrody zostaną wydane Laureatom w formie przesyłki kurierskiej na adres podany
w wiadomości zwrotnej wysłanej do Organizatora, o której mowa w pkt 4.9. Regulaminu.
Organizator może również ustalić indywidualnie z Laureatem, że nagroda zostanie mu wydana
osobiście w jednym z Oddziałów TEB Edukacja za pokwitowaniem.
4.15. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie
sposobu wydania nagrody.
4.16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii i nieprzyznania ewentualnie
uzyskanych nagród Uczestnikom, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, naruszenie postanowień Regulaminu, w tym prowadzenie jakichkolwiek działań,
które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.
4.17. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora, chyba, że postanowienia Regulaminu
przewidują możliwość przejścia prawa do takich nagród na Laureatów rezerwowych.
4.18. Wydanie nagrody w Loterii poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej
odbioru przez Laureata.
4.19. Nagroda nieodebrana w terminie z przyczyn leżących po stronie Laureata pozostaje własnością
Organizatora.
4.20. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany
nagrody na inną nagrodę.
5.

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII
Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora
wewnętrzna komisja nadzoru (dalej: Komisja), która działa na podstawie swojego regulaminu
wydanego przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora oraz
osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.

6.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1.

Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje od dnia 1 lipca 2017 r. najpóźniej do dnia 21 listopada 2017
r. (decyduje data nadania reklamacji do Organizatora). Reklamacje doręczone Organizatorowi po
dniu 28 listopada 2017 r. nie będą rozpatrywane.

6.2.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 793):
6.2.1. imię i nazwisko, podpis oraz dokładny adres Uczestnika Loterii,
6.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
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6.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna pod nazwą
„Korzystaj latem”),
6.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.
6.3.

Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora tj. TEB Edukacja
sp. z o.o., Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań z dopiskiem "Reklamacja – Korzystaj latem"
(dopisek nie jest obowiązkowy). Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem
nieważności. Organizator dopuszcza również możliwość dostarczenia reklamacji osobiście do
siedziby Organizatora, tj. TEB Edukacja sp. z o.o., Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w terminie
od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r., w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00,
a także za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres loteria@teb.pl w terminie od dnia 1 lipca
2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r.

6.4.

Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie
listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do dnia 5 grudnia 2017 r. Decyzje Komisji
w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji komisji
telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Koszty powiadomienia za każdym razem
ponosi Organizator.

6.5.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.

6.6.

Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1.

Dane osobowe uzyskane w związku z urządzaniem Loterii są przetwarzane w celu jej
przeprowadzenia, w tym wyłonienia Laureatów oraz wydania nagród, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.2.

Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z urządzaniem Loterii jest TEB
Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 2,
61-874 Poznań. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania
ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wzięcia udziału
w Loterii oraz otrzymania w niej nagrody.

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.

Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie Loterii pod
adresem TEB Edukacja sp. z o.o., Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań. Regulamin jest również
dostępny na stronie internetowej www.teb.pl w terminie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 5 grudnia
2017 r.

8.2.

Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.3.

Zasady przeprowadzania Loterii określa wyłącznie Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz inne
właściwe przepisy prawa.
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8.4.

Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 471 ze zm.) zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji
zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017
r., poz. 382).

8.5.

Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym
w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
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