Regulamin „Wygraj u Kossaków”
Załącznik nr 2. do zgłoszenia loterii fantowej
REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ
„Wygraj u Kossaków”
1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą: „Wygraj u Kossaków”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem” jest Fundacja im. Zofii Kossak z siedzibą
w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 4.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Bielsku-Białej przy ul. T.
Regera 32.
4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie Fundacji im. Zofii Kossak przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór
Kossaków” w Górkach Wielkich, przy ulicy Stary Dwór 4 (Gmina Brenna).
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z loterii zostanie przeznaczony w całości na cele statutowe fundacji, tj.:
a) pielęgnowanie i utrzymanie dóbr kultury i tradycji; zabezpieczenie spuścizny po Zofii Kossak
i Zygmuncie Szatkowskim, a zwłaszcza wspieranie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej
w Górkach Wielkich, aby służyły głębszemu poznawaniu i zrozumieniu ideałów, którymi Zofia
Kossak się kierowała,
b) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
c) wspieranie i podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
zgodnie z duchem twórczości Zofii Kossak,
d) wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochronie
dziedzictwa przyrodniczego,
e) ochrona integralności i nienaruszalności twórczości Zofii Kossak, jak również dbanie
o wiarygodny wizerunek Zofii Kossak we wszelkich publikacjach, dbanie o to, by imię
i nazwisko Zofii Kossak nie służyło celom sprzecznym z duchem jej twórczości.
7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się 4 czerwca 2016 roku o godzinie 9:00 i zakończy się 14 sierpnia 2016 roku
o godzinie 21:00. W godzinach 20:00-21:00 przyjmowane będą reklamacje.
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8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży
w ramach loterii
1. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
2. Organizator przewiduje sprzedaż 150 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu loteryjnego
wynosi 12 zł brutto. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są kolejno: FZK001, FZK002 itd.
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia pozyskania losów loteryjnych
Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 4 czerwca 2016 roku do dnia 14 sierpnia
2016 roku, codziennie w godzinach od 9:00-17:00 w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”
w Górkach Wielkich przy ulicy Stary Dwór 4. W dniu loterii, tj. 14 sierpnia 2016 roku sprzedaż losów
zakończy się o godzinie 19:30.
10.Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii może być każda osoba, która akceptuje warunki regulaminu, także
osoba niepełnoletnia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku
z organizacją i obsługą loterii 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.
11.Zasady organizacji loterii fantowej
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) zakup losu loteryjnego w dniach od 4 czerwca 2016 roku do dnia 14 sierpnia 2016 roku
w godzinach 9:00-17:00 w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach
Wielkich. W dniu loterii, tj. 14 sierpnia 2016 roku sprzedaż losów zakończy się
o godzinie 19:30, zgodnie z punktem 9 regulaminu.
b) wrzuceniu odpowiedniej części losu do zabezpieczonego i oznakowanego naczynia przy
stanowisku informacyjnym w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach
Wielkich (ul. Stary Dwór 4).
c) Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów.
12.Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodami w loterii fantowej są:
 1 obraz namalowany podczas Warsztatów Działań Kreatywnych przez studenta
uczelni artystycznej o wartości 300 zł,
 2 obrazy namalowane podczas Warsztatów Działań Kreatywnych przez studentów
uczelni artystycznych z całej Polski o wartości 100 zł każdy,
 4 grafiki wykonane podczas Warsztatów Działań Kreatywnych m.in. techniką
linorytu przez studentów uczelni artystycznych z całej Polski o wartości 70 zł każda,
 2 bawełniane duże torby made by Hanka Działa o wartości 45 zł każda,
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12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

3 egzemplarze płyty Gregory Gaynair Trio „DeVoto” z autografem artysty o wartości
30,00 zł każda.
Łączna pula nagród wynosi 960,00 zł brutto.
Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży
losów loteryjnych wynosi 53,33 %.
Fundatorem nagród jest Organizator.
Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami nowymi lub stanowią wyrób rękodzieła.

13.Miejsce i termin losowania nagród
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2016 roku o godzinie 19:30 na scenie
muzycznej przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich. Losowanie
odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do naczynia w miejscu
wymienionym w punkcie 9 regulaminu.
13.2. Podczas losowania poszczególnych nagród obecne będą osoby wchodzące w skład Komisji
Loterii „Wygraj u Kossaków” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie
osoba posiadająca znajomość ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w
zakresie loterii fantowych.
13.3. Kolejność losowania nagród odbędzie się według punktu 12.1.
13.4. W przypadku wylosowania losu loteryjnego niekompletnego, nieprawidłowego,
nieczytelnego lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką
kserograficzną lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Wygraj u Kossaków”
stwierdzi nieważność losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone, aż do wyłonienia
zwycięzcy.
13.5. Numer losu loteryjnego odczytany będzie podczas losowania nagród, niezwłocznie po
losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.
14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydanie nagrody zwycięzcom nastąpi nie później niż do godziny 21:00 w dniu losowania, tj.
14 sierpnia 2016 roku.
14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym czasie zwycięzca loterii traci prawo do
nagrody i pozostaje ona własnością Organizatora.
15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii
„Wygraj u Kossaków”, 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 „Wygraj u Kossaków” sporządzi protokół z podaniem wyników losowania
loterii.
16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie
później jednak niż do godziny 21:00 w dniu 14 sierpnia 2016 roku.
16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone osobiście Organizatorowi.
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16.3. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Wygraj u Kossaków”. Reklamujący zostanie
powiadomiony o wyniku reklamacji w ciągu tygodnia od dnia reklamacji, tj. nie później niż
do 21 sierpnia 2016 roku.
16.4. Decyzja Komisji Loterii „Wygraj u Kossaków” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16.5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postepowania 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 „Wygraj u Kossaków” dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie
www.zofiakossak.pl, ww.dworkossakow.pl oraz na portalu społecznościowym
facebook.com/dworkossakow.
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania właściwego Naczelnika Urzędu Celnego
o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania
zmiany.
18.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201,
poz. 1540 z późn. zm.).
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