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REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ 

„KOŁO FORTUNY NA PYRKONIE”

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „KOŁO

FORTUNY NA PYRKONIE” w czasie Festiwalu Fantastyki w Poznaniu, na

terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, na terenie stoiska

prowadzonego przez podmiot organizujący loterię.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Cube Anna

Bobrowska, z siedzibą w Poznaniu os. B. Chrobrego 8/49.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia w dniu 17.26.03.2019 roku do

Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Poznaniu,

Delegatura w Poznaniu, Ul. Krańcowa 28, 61- 037 Poznań

4. Podstawa prawna

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

o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 poz. 165).

5. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie Międzynarodowych Targów

Poznańskich, przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu, Hala nr 5, stoisko Cube.

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

Dochód z loterii zostanie w całości przekazany Stowarzyszeniu: Poznańskiemu 

Klubowi Gier Bitewnych „Sztab” (ul. Dolina 16/10, 61-551 Poznań, KRS 

0000363960; NIP: 7831700821; REGON: 302442951) na organizację strefy dla 

dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnicę Poznań Stare – Miasto na 

wydarzeniu „Wojna Światów”. „Wojna Światów” odbywać się będzie w dniach 

5-6 października 2019 roku w szkole podstawowej nr 82 przy ul.

Krakowskiej w Poznaniu. Na imprezę zostaną zaproszone dzieci i młodzież z

pobliskich szkół podstawowych, którym w ramach profilaktyki walki z
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uzależnieniami zaprezentowane zostaną alternatywne sposoby spędzania 

wolnego czasu (gry planszowe oraz figurkowe) i dla których zorganizowane 

zostaną konkursy i turnieje z nagrodami. 

7. Czas trwania loterii fantowej

7.1 Loteria rozpocznie się w dniu 26.04.2019 i zakończy się

w dniu 28.04.2019 (lub po wyczerpaniu się nagród głównych).

 7.2    Jeżeli loteria zostanie zakończona ze względu na wyczerpanie nagród 
 głównych, nie wylosowane nagrody dodatkowe przechodzą na 

 własność organizatora. 

8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do

sprzedaży w ramach loterii

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów - pod postacią kręceń kołem fortuny. 

8.2.  Organizator przewiduje sprzedaż 720 sztuk kręceń. Cena jednego lokręcenia
wynosi 5 złotych brutto. 

8.3 Każdy pole na kole zostało oznaczone jednym z sześciu kolorów: 

czerwony, żółty, niebieski, zielony, biały, czarny. Każdemu kolorowi 
przypisany jest typ nagrody.Minimalna nagroda(gwarantowana) to kostka do 

gry (wartość 5 zł brutto). 

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów

loteryjnych.

Sprzedaż losów odbywać się będzie w dniach 26.04.2019 od g.13.00 do

28.04.2019 godziny 18 (lub do momentu wyczerpania nagród głównych),

na terenie MTP, w hali 5, na stoisku organizatora oznaczonego logo

„Cube”.

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być 
osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia. 
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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. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez zakup 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

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest: 

a) zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane na stoisku

oznaczonym logo Organizatora. Cena 1 losu wynosi 5 zł brutto.

11.2 Do sprzedaży zostanie przeznaczonych  720 kręceń. Kupujący na 

stoisku organizatora dokonuje zakupu, a następnie kręci kołem. Koło musi 
wykonać minimum jeden obrót.

    Uczestnik loterii wygrywa nagrodę odpoiwadającą wylosowanemu 
kolorowi.

11.3 W loterii wezmą udział osoby, które dokonały zakupu .

12. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest zestaw kości RPG (7 kości) wartości 29 zł, w ilości 

sztuk 35 (łączna wartość: 1015 zł brutto) 

 12.2. Nagrodami dodatkowymi są: kostki do gry w cenie 5 zł kość, w ilości 685 

(łączna wartość: 3425 zł brutto) 

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 4440 złotych brutto 

(czterytysiąceczterystaczterdzieścizłotych 00/100). Minimalna wartość nagrody 

to 5 zł brutto.  

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych 

do sprzedaży losów wynosi 123%. (Każdy los wygrywa). 
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12.5. Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody 

od sponsorów oraz zasponsorował część nagród. 

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi. 

12.7. Zwycięzcom w Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia 

szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu 

pieniężnego. 

12.8.  Po wyczerpaniu nagród głównych loteria zostanie zamknięta. 

13. Miejsce, termin i sposób losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbywa się przez cały czas trwanie loterii. 

13.2  Losowanie odbywa się w obecności osoby wyznaczonej przez podmiot 

organizujący loterię. Jest to osoba posiadająca znajomość przepisów 

ustawy z dnia 19 listopada 2009r. 

o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania losu

dokonuje każdy uczestnik loterii samodzielnie, kręcenia kołem dokonuje

osoba bezpośrednio obsługująca loterię.

13.3. W przypadku niewykonania minimum jednego pełnego obrotu przez koło 

fortuny osoba prowadząca loterię stwierdzi nieważność takiego kręcenia i 

losowanie zostanie powtórzone.  

13.4 Koło Fortuny podzielone jest na 18 pól. Po 3 pola w kolorach: żółtym, 

czerwonym zielonym, niebieskim, czarnym i białym. Niewylosowanie na kole 

koloru, w którym osoba biorąca udział w loterii ma los, oznacza otrzymanie 

nagrody pocieszenia – kostki w kolorze losu. Wylosowanie na kole koloru, w 

którym uczestnik loterii ma los, oznacza otrzymanie zestawu kości RPG. 

13.5 Prowadzący loterię wraz z osobą go nadzorującą utworzą Komisję Loterii, 

która po zakończeniu Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z 

podaniem wyników. 

14. Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1 Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej 

zakończeniu, nie później niż do godz. 20.00 w dniu 28.04.2019r,

14.2 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres 
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Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz 

treść żądania.  

14.3  Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście 

w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku 

złożenia reklamacji listownie. Reklamacje złożone po tym terminie nie 

będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną 

do siedziby Organizatora po dniu 28.04.2019., po godz. 20.00 nie będą

rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. 

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od momentu jej złożenia 

w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku.  

14.4 Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna 

i nie przysługuje od niej odwołanie.  

14.5 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje 

prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania 

sądowego. 

15. Przedawnienie roszczeń

15.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 

miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 

15.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia 

wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

16. Postanowienia końcowe

16.1 Wzięcie udziału w loterii i zakup losu jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem tego Regulaminu.  

16.2 Regulamin loterii będzie dostępny w siedzibie organizatora, w miejscu 

sprzedaży losów oraz na stronie internetowej organizatora: 

www.cubecp.pl. 

16.3 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. 

16.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, 

wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot 

udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.  

16.5  W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2018 poz. 165)  

http://www.cubecp.pl/



