
Załącznik  

do Zarządzenia nr 61/2019 Wójta Gminy Słupca 
z dnia 08 sierpnia 2019r.   

 
Regulamin loterii fantowej  

„JEDZIEMY DLA AGNIESZKI” 

 

1. Nazwa loterii fantowej 

Loteria fantowa „Jedziemy dla Agnieszki”, zwana dalej „loterią”, przeprowadzona zostanie 

podczas trwania  Rajdu Rowerowego pn.: „Jedziemy dla Agnieszki” . 

 

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową 

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Gmina Słupca z siedzibą                        

62 -400 Słupca, ul. Sienkiewicza 16, którą reprezentuje Wójt Gminy Słupca - Grażyna Kazuś. 

 

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie 

Organizator loterii dokonuje jej zgłoszenia Naczelnikowi Wielkopolskiego Urzędu Celno – 

Skarbowego w Poznaniu. 

 

4. Podstawa prawna 

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 847). 

 

5. Zasięg loterii fantowej 

Loteria organizowana jest na terenie Gminy Słupca. Sprzedaż losów (numerów startowych) 

odbywać się będzie na Starcie Rajdu tj. na boisku w miejscowości Piotrowice, ul Jeziorna,                                   

62-400 Słupca od godz. 10.30, natomiast losowanie odbędzie się na mecie rajdu tj. na terenie 

Szkoły Podstawowej w Koszutach, Koszuty 17, 62-400 Słupca o godz. 14.30. 

 

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej 

Dochód z urządzanej loterii fantowej przeznaczony zostanie na rzecz chorej mieszkanki Gminy 

Słupca – P. Agnieszki Wiktorskiej, która w skutek wypadku komunikacyjnego i doznanych 

obrażeń znajdowała się w stanie śpiączki. Nadzieją na powrót do życia jest kosztowna 

rehabilitacja. Środki zostaną przekazane za pośrednictwem  Fundacji VOTUM, ul. Wyścigowa 

56i, 53-012 Wrocław. 

 

7. Czas trwania loterii fantowej 

Loteria rozpocznie się w dniu 15.09.2019r. i zakończy się w dniu 16.09.2019r. 

 

8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach 

loterii 

Los, który będzie uprawniał do wzięcia udziału w loterii fantowej będzie można nabyć jako 

numer startowy na Rajdzie Rowerowym pn.: „Jedziemy dla Agnieszki”, na którym limit 

uczestników to 100 osób (limitów losów – 100 sztuk). Wysokość opłaty za numer startowy 

(los) wynosi 10,00 złotych brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100). 

 

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych 

Sprzedaż numerów startowych (losów) odbywać się będzie w dniu 15.09.2019 r. w godzinach 

od 10:30 do 11:30 na „Starcie” Rajdu Rowerowego pn.: „Jedziemy dla Agnieszki”                                             

w miejscowości Piotrowice, ul. Jeziorna, 62-400 Słupca, Gmina Słupca zgodnie z Planem rajdu, 

który określony został w Regulaminie Rajdu Rowerowego pn.: „Jedziemy dla Agnieszki”.  

 

10. Uczestnicy loterii fantowej 

1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, będą osoby uczestniczące 



w Rajdzie Rowerowym pn.: „Jedziemy dla Agnieszki”, które dokonają opłatę za numer 

startowy (los), uprawniającą do wzięcia udziału w loterii. Po zakończeniu rajdu uczestnik 

wrzuca numer startowy (los) do urny.  

2. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, 

jak również osoba poniżej 18 roku życia. 

3. 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. 

4. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie numeru startowego (losu) 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 

1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest: 

a) wniesienie opłaty za numer startowy (los) w kwocie 10,00 zł brutto oraz otrzymanie losu, 

zgodnego z  numerem z listy startowej uczestników rajdu, opatrzonego pieczęcią organizatora. 

Wzór losu stanowi integralną część niniejszego regulaminu.  

b) wrzucenie losu loteryjnego do oznaczonej urny stojącej w miejscu przeprowadzania 

losowania tj. na terenie na terenie Szkoły Podstawowej w Koszutach, Koszuty 17, 62-400 

Słupca w dniu 15.09.2019r. 

2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do jednego losu uprawniającego do udziału                                  

w losowaniu.  

 

12. Nagrody loterii fantowej 

1. Nagrodami są: rower damski oraz rower męski. 

2. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi. 

3. Łączna wartość puli nagród wynosi 1600,00 złotych brutto.  

4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży 

losów/kuponów loteryjnych wynosi 160 %. 

5. Fundatorem nagród jest Organizator. 

 

13. Miejsce i termin losowania nagród 

1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 15.09.2019 r. o godz. 14.30 na terenie Szkoły 

Podstawowej w Koszutach, Koszuty 17, 62-400 Słupca. Losowanie odbędzie się spośród 

wszystkich losów loteryjnych, wrzuconych do urny. Numery startowe (losy) zostaną 

wymieszane. 

2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w 

skład Komisji Loterii fantowej, powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć 

będzie osoba, posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych w zakresie loterii fantowych. 

3. Numer startowy (los) zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, 

niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu. Posiadacz 

takiego losu winien zgłosić się do końca trwania losowania loterii. 

4. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.3., 

Organizator podejmie ponowne losowanie kolejnego numeru startowego aż do wyłonienia 

zwycięzcy. 

 

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród 

1. Wydanie nagród zwycięzcom nie może nastąpić później niż do godz. 16.00 w miejscu 

losowania tj. na terenie Szkoły Podstawowej w Koszutach, Koszuty 17, 62-400 Słupca.  

2. W przypadku nie odebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca traci prawo do nagrody 

i nagroda pozostaje własnością organizatora. 

 



15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej 

1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii 

„Jedziemy dla Agnieszki”  i określi zasady jej funkcjonowania. 

2. Komisja Loterii fantowej sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników 

losowania loterii. 

 

16. Zasady postępowania reklamacyjnego 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii tj. od. godz. 10.30 oraz po jej 

zakończeniu w miejscu odbywania losowania na terenie Szkoły Podstawowej w Koszutach, 

Koszuty 17, 62-400 Słupca (sekretariat szkoły) do godz. 17.00 oraz w dniu 16.09.2019 r.                             

w Urzędzie Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca (sekretariat ) od godz. 7.30 

do godz. 15.30. 

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 

3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora 

lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie. 

4. Reklamację rozpatrzy Komisja Loterii „Jedziemy dla Agnieszki”. Termin rozpatrzenia 

reklamacji wynosi 2 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku 

reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia, 

jednak nie później niż do dnia 21.09.2019 r. 

5. Decyzja Komisji Loterii fantowej dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

17. Przedawnienie roszczeń 

1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,                                  

w którym roszczenie stało się wymagalne. 

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

18. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin loterii fantowej dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscu sprzedaży 

numerów startowych - losów, o których mowa w punkcie 9 regulaminu w dniu 15.09.2018 r. 

2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Poznaniu o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w 

terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany. 

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez 

uczestnika nagród. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U 

z 2019 r. poz. 847). 
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