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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

pod nazwą „Loteria Galerii Malta” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia loterii 

promocyjnej „Loteria Galerii Malta” – zwanej dalej „Loterią” dla klientów Galerii - MALTA 

przy ul. Maltańskiej 1, 61-131  Poznań. (zwana dalej MALTA) 

3. Organizatorem Loterii jest Q&A Communications Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy 

ul. Piekary 12/6-7, 61-823 Poznań, Regon 301282675, NIP 778 147 55 22, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto 

i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000367, 

(zwany dalej „Organizatorem”). 

4. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja wewnętrzna nadzoru powołana przez 

Organizatora.  

5. Loteria prowadzona jest pod nazwą „Loteria Galerii Malta”  i odbywa się zgodnie z 

niniejszym Regulaminem (dalej, jako „Regulamin”). 

6. Niniejsza Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 471 z późn. zm.) i jest prowadzona na podstawie 

zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. 

7. Loteria jest realizowana wyłącznie na terenie Galerii MALTA, zlokalizowanej przy ul. 

Maltańskiej 1 w Poznaniu. 

8. Loteria rozpoczyna się w dniu 7 maja 2018 r. i trwać będzie do dnia 28 czerwca 2018 r., przy 

czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na rozpatrywanie 

reklamacji.  

9. Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, która spełnia warunki 

uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie i dokonuje zakupu w związku z Loterią, 

w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.  

10. Wzięcie udziału w Loterii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922),  o ile takie będą ujawniane w toku Loterii 

i w związku z jej przebiegiem.  

11. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 9 odnośnie uczestników Loterii, 

Organizator informuje, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie 

Organizatora, na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestników zgody, wyłącznie 
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w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu ogłoszenia 

wyników i wydania nagród w związku z Loterią. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych 

zebranych w trakcie Loterii jest Organizator. Administrator danych oświadcza, że posiada 

zasoby infrastrukturalne, osobowe, doświadczenie oraz wiedzę w zakresie umożliwiającym 

należytą realizację Loterii, w zgodzie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia 

danych określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, jak również powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

12. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osoby 

obsługujące, najemcy powierzchni handlowej w Galerii MALTA oraz pracownicy 

(zatrudnieni na podstawie dowolnej formy umowy cywilnoprawnej) tych najemców oraz inne 

osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Loterii, a także członkowie komisji 

nadzoru.  

2. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

1. a) Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest dokonanie zakupów podczas jednego z 

tygodniowych etapów okresu sprzedaży promocyjnej (okres sprzedaży promocyjnej jest to 

czas sprzedaży związany z loterią i kwalifikujący do udziału w loterii w dniach od 7 maja 

2018 r. od momentu otwarcia sklepu do 30 maja 2018 r. do godz. 18:00) w sklepach i punktach 

usługowych znajdujących się na terenie MALTY, na łączną kwotę co najmniej 100,00 zł 

brutto, udokumentowanych maksymalnie jednym oryginałem paragonu oraz zgłoszenie 

paragonu do Punktu Obsługi Loterii znajdującego się na terenie MALTY (dalej jako „Punkt 

Obsługi Loterii” pkt.2 lit a)).  

b) Sprzedażą promocyjną nie są objęte artykuły alkoholowe, wyroby tytoniowe, produkty 

lecznicze oraz wydatki na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji 

kantorowych, opłaty za media (w tym za: mieszkanie, energię elektryczną, telefon, Internet, 

wodę, gaz), wpłaty i wypłaty bankomatowe, karty do telefonu typu pre-paid, transakcje 

dokonywane w punkcie lotto.  

2. Sposób pobierania kuponów za dokonane zakupy wygląda następująco: 

a) W celu wzięcia udziału w Loterii uczestnik po nabyciu produktów na łączną wymagalną 

minimalną kwotę powinien zgłosić się do specjalnie przygotowanego stoiska Hostessy 

„Punkt Obsługi Loterii” zlokalizowanego na poziomie 0 przy fontannie oznaczonego 

wizualizacją Loterii, w celu weryfikacji dowodu zakupu i pobrania kuponu z kodem 
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kreskowym w okresie od 7 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. do godz.19:00).  

b) Jedna osoba może odebrać jeden kupon za każde 100 zł zakupów, nie więcej jednak niż do 

3 kuponów dziennie, za każdym razem pokazując jeden rachunek z tego samego dnia. 

c) Od momentu zeskanowania kuponu, uczestnik ma trzy szanse na wygraną w Loterii każdego 

dnia przez 7 dni co oznacza, że każdy kupon może być sprawdzony pod względem 

przydzielonej mu wygranej w 3 kioskach ( zgodnie z zakodowanym kodem kreskowym) 

każdego dnia przez 7 dni.  

d) Przez okres trwania Loterii uczestnicy otrzymują kupony do sprawdzenia wygranej w trzech 

różnych maszynach-kioskach multimedialnych dostępnych na terenie MALTY. Sprawdzanie 

wygranej odbywa się poprzez zeskanowanie kodu kreskowego z kuponu promocyjnego w 

kiosku multimedialnym i odczytanie informacji o wygranej lub jej braku. 

3. Uczestnik, może wygrać nagrody w każdy dzień trwania sprzedaży promocyjnej w 

następujący sposób: 

a) po dokonaniu zakupu z wymaganym minimum kwotowym udokumentowanego 

oryginałem paragonu w pierwszym tygodniu trwania sprzedaży promocyjnej uczestnik 

ma prawo odebrać od Hostessy kupon loteryjny i może sprawdzić swoją wygraną w 

każdym z trzech kiosków multimedialnych dostępnych na terenie MALTY,  

b) kupon jest aktywny przez 7 dni od momentu jego skanowania, co oznacza, że każdego 

dnia przez 7 dni uczestnik może skanować kupon w 3 kioskach multimedialnych 

dostępnych na terenie MALTY. Zapis nie dotyczy ostatnich dni trwania sprzedaży 

promocyjnej.  

c) W sytuacji kiedy zeskanowany kod zostanie odczytany przez kiosk multimedialny jako 

wygrany czyli z przypisaną do niego nagrodą w Loterii, wówczas zostaje wydrukowane 

potwierdzenie wygranej a uczestnik wraz z otrzymanym wydrukiem może odebrać swoją 

wygraną w „Punkcie Obsługi Loterii” do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 20:00.   

d) Każdy z uczestników jest zobowiązany dokonać sprawdzenia wygranej najpóźniej do dnia 

30  maja 2018 r. do godz. 19:00. pod rygorem utraty prawa sprawdzenia wygranej i jej 

odbioru do godz.20.  

e) Każdy uczestnik Loterii w okresie jej trwania, dokonując osobnej czynności zakupu za 

wymaganą minimalną kwotę ma prawo odebrać więcej niż jeden kupon promocyjny i ma 

prawo do wielokrotnej wygranej. 

 

3. NAGRODY W LOTERII 

1. Nagrodami w loterii są:  

- 10 sztuk aparatów FUJI INSTAX MINI 9 + FILM 10 SHOTS o wartości 329,99 zł brutto. 
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Łącznie 3.299,90 zł brutto   

- 6 sztuk czytników e-booków AMAZON Kindle Paperwhite 3 o wartości 549,99 zł brutto. 

Łącznie 3.299,94 zł brutto   

- 2 sztuki Apple Watch Series 3, 42 mm w kolorze szarości z paskiem sportowym w kolorze 

szarym o wartości 1.658,99 zł brutto. Łączna wartość 3.317,99 zł brutto   

- 2 sztuki Apple iPad 32GB Wi-Fi + Cellular (srebrny) - nowy model 2018 o wartości 2.199 

zł brutto. Łącznie 4.398,00 zł brutto   

- 5 sztuk Zegarek sportowy POLAR M400 HR Czarny o wartości 569,99 zł brutto. Łącznie 

2.849,95 zł brutto   

- 300 zaproszeń na foodcourt o wartości 10 zł. Łącznie 3.000 zł brutto. 

- 300 kart podarunkowych o wartości 50 zł brutto. Łącznie 15.000 zł brutto. 

2. Łączna wartość puli nagród wynosi 35.165,78 zł brutto.  

3. Uczestnikom Loterii nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. 

4. Wygrane mogą być odbierane na podstawie okazanego wydruku z kiosku multimedialnego 

najpóźniej do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 20:00. przy stoisku Hostessy w Punkcie Obsługi 

Loterii, zlokalizowanym na poziomie 0 przy fontannie, oznaczonym wizualizacją Loterii. 

 

4. OGŁASZANIE WYNIKÓW 

1. Wszystkie kody wydrukowane na kuponach promocyjnych są przechowywane w bazie 

Organizatora wraz z przypisanymi im nagrodami lub brakiem wygranej oraz umieszczone  

w pamięci zainstalowanej w kioskach multimedialnych na terenie MALTY.  

2. O wygranej uczestnik dowiaduje się po zeskanowaniu kuponu i otrzymaniu wydruku  

z informacją o wygranej oraz jej rodzaju.  

 

5. WYDANIE NAGRÓD 

Wydanie nagród prowadzone będzie bezpośrednio po odebraniu przez uczestnika wydruku z 

kiosku multimedialnego w Punkcie Obsługi Loterii najpóźniej do dnia 30 maja 2018 r. do godz. 

20:00, po okazaniu wydruku oraz okazaniu dowodu tożsamości lub właściwego pełnomocnictwa 

i złożeniu podpisu potwierdzającego odbiór nagrody, po okazaniu dowodu tożsamości uczestnika.  

 

6. NADZÓR 

Organizator powołuje wewnętrzną komisję nadzoru nad Loterią („Komisja Nadzoru”), która 

czuwa nad prawidłowością urządzania Loterii i wydaje regulamin jej działania. W skład Komisji 
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Nadzoru wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe upoważniające do nadzoru 

nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnych wydane przez Ministra Finansów.  

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Uczestnik może składać reklamacje pisemnie w terminie od dnia rozpoczęcia Loterii najpóźniej 

do dnia 9 czerwca 2018 r. na adres Q&A Communications Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piekary 12/6-7, 

61-823 Poznań. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla 

pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla 

pocztowego nadania przesyłki zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby 

Organizatora do dnia 14 czerwca 2018 r.  

2. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej. Komisja Nadzoru rozpatrując reklamację stosować się będzie do postanowień 

Regulaminu Loterii. 

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 r. w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2010 nr 118, poz. 793) pisemna 

reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres Uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, 

którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii promocyjnej 

„Loteria Galerii Malta”, oraz treść żądania.  

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż 

do dnia 28 czerwca 2018 r. (włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika za pomocą 

listu poleconego informującego o wyniku reklamacji). Za datę rozpatrzenia reklamacji przyjmuje 

się dzień wysłania do Uczestnika zawiadomienia informującego o wyniku reklamacji listem 

poleconym.  

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  

6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie 

stało się wymagalne. 

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

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wzięcie udziału w Loterii oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym 

Regulaminem. Regulamin Loterii promocyjnej dostępny będzie w Punkcie Obsługi Loterii 
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znajdującym się na terenie MALTY oraz na stronie internetowej www.galeriamalta.pl. do dnia 28 

czerwca  2018 r. 

2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Loterii Organizator zastrzega sobie prawo do 

interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków. 

3. Organizator na prośbę Uczestnika, który otrzymał nagrodę przyznaną w Loterii, wydaje imienne 

zaświadczenie o uzyskanej przez niego nagrodzie. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu mogą być wprowadzane tylko po ich uprzednim zatwierdzeniu 

przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 

 

 

 

http://www.galeriamalta.pl/

