
 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „SPORTOWA GMINA! 

SULMIERZYCE 2019” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Nazwa loterii: Loteria będzie prowadzona pod nazwą „Sportowa Gmina! 

Sulmierzyce 2019”. 

2. Nazwa organizatora loterii: Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 

1, 98-338 Sulmierzyce, NIP: 772-14-95-426, REGON: 000550284, 

www.sulmierzyce.info. 

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie: Loteria prowadzona jest na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz zezwolenia Dyrektora 

Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. 

4. Definicje 

4.1. Loteria promocyjna – Udział w loterii biorą osoby, które w ramach 

programu „Sportowa Gmina! Sulmierzyce 2019” przejadą na rowerze 

– w okresie od 14 lipca do 1 września 2019 r. –  powyżej 250 km (lub 

wielokrotność) i wyraziły zgodę (lub w ich imieniu 

rodzice/opiekunowie prawni) na udział w loterii. Ilość przejechanych 

kilometrów będzie mierzona za pomocą aplikacji „Endomondo”. 

Losowanie nagród odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. w 

lokalizacji podanej przez Organizatora na stronie internetowej 

www.sulmierzyce.info na 7 dni przed losowaniem. 

4.2. Losy – Za każde przejechane 250 km osoba biorąca udział w loterii 

otrzyma dodatkowo po jednym losie (osoba, która przejechała 250 km 

będzie dysponowała 1 losem, osoba która przejechała 500 km będzie 

dysponowała 2 losami, osoba która przejechała 750 km będzie 

dysponowała 3 losami itd.). Kilometry będą mierzone za 

pośrednictwem aplikacji Endomondo (dostępnej do pobrania na 

stronie www.endomondo.com). Ilość przejechanych kilometrów 

można sprawdzać w aplikacji Endomondo oraz w Urzędzie Gminy w 

Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce – pokój nr 26. 

4.3. Uczestnicy – W loterii mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach programu 



 

„Sportowa Gmina! Sulmierzyce 2019” przejadą na rowerze w okresie 

14.07.2019 – 01.09.2019 r. co najmniej 250 km. W loterii mogą brać 

udział osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia, w przypadku osób 

niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców / opiekunów 

prawnych na udział w loterii. 

4.4. Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski. 

4.5. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 14.07.2019 r. a 

kończy w dniu 30.10.2019 r. przy czym termin ten obejmuje: okres w 

którym Uczestnicy „zbierają” kilometry, losowanie nagród, termin 

wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji. 

4.6. Termin rozpoczęcia i zakończenia „zbierania” kilometrów – czas, 

w którym Uczestnicy mogą jeździć na rowerze „zbierając” kilometry za 

pośrednictwem aplikacji Endomomondo: od 14.07.2019 r. do 

01.09.2019 r. 

4.7. Dane osobowe – dane osobowe Uczestników loterii będą 

przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa: Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4.8. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i 

powszechnie dostępny w biurze organizatora loterii: Urząd Gminy w 

Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, pokój nr 26, a 

także na stronie internetowej organizatora pod adresem: 

www.sulmierzyce.info/sportowa_gmina_sulmierzyce_2019   

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

5. Każda osoba spełniająca warunki określone w pkt. 4.3, która chce wziąć 

udział w loterii powinna spełnić następujące warunki: 

a) Zalogować się do aplikacji Endomondo (do pobrania na stronie 

www.endomondo.com).  



 

b) Dołączyć do rywalizacji utworzonej przez Urząd Gminy w 

Sulmierzycach w ramach programu „Sportowa Gmina! Sulmierzyce 

2019”. 

c) Wypełnić formularz zgłoszeniowy – dostępny na stronie 

 www.sulmierzyce.info/sportowa_gmina_sulmierzyce_2019  

i dostarczyć go do Urzędu Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 

98-338 Sulmierzyce, pokój nr 26. 

d) Jeździć na rowerze używając bezpłatnej aplikacji Endomondo – 

ewentualne koszty związane z transmisją danych ponosi Uczestnik. 

6. Za każde przejechane 250 km przysługuje jeden los. Osoba, która wygra 

nagrodę nie będzie brała udziału w dalszym losowaniu a kolejny los, 

który zostanie wylosowany dla tej osoby uznaje się za nieważny. Zostanie 

wyciągnięty następny los. Jedna osoba może wygrać nie więcej niż jedną 

nagrodę. 

7. Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii 

powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik 

zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również 

potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 

w loterii. Zgłoszenie do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez 

Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik spełnia 

warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności 

sytuacji gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii 

narusza zasady określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. Niespełnienie warunków 

wynikających z niniejszego regulaminu może spowodować wykluczenie 

danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do 

nagród. 

NAGRODY 

9. Organizator przewidział 5 nagród o wartości 2000 zł każda (słownie: dwa 

tysiące złotych) w postaci voucheru (talonu) na zakup sprzętu 

sportowego do zrealizowania w sklepach sportowych, których wykaz 



 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Uczestnik, który 

wylosuje nagrodę musi zrealizować voucher (talon) do dnia 30.10.2019 r.  

10.  Pula nagród wynosi 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

11.  Od każdej nagrody zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy 

od osób fizycznych z tytułu wygranej w loterii. Uczestnik, który wylosuje 

nagrodę zgadza się na pomniejszenie wartości nagrody o ww. podatek. 

12.  Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od 

osób fizycznych, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu 

Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu 

wygranej. 

13.  Nagrody w loterii nie sumują się, nie kumulują się, nie łączą się. Każda 

nagroda jest jednostkowa i indywidualna i jest wydawana i realizowana 

odrębnie. 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

14.  Organizator powoła komisję, która będzie czuwała nad przebiegiem 

loterii promocyjnej. 

15.  Do zadań osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14 

niniejszego regulaminu należy w szczególności: 

- zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowo 

zgłoszonym Uczestnikom, którzy spełnili wymogi niniejszego regulaminu, 

- zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i 

zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, 

- podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, 

- udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzanie i 

potwierdzanie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez 

laureata, 

- nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 

 

LOSOWANIE NAGRÓD 

16.  Nagrody zostaną rozlosowane wśród Uczestników spełniających warunki 

w pkt. 5 – 8 w dniu 14 września 2019 r. w lokalizacji podanej 7 dni przed 

terminem losowania na stronie www.sulmierzyce.info. 



 

17.  Sposób przeprowadzenia losowania: ręcznie – losy papierowe, zawinięte 

w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych Uczestnika, 

wrzucone do przezroczystego pojemnika. Osoba losująca wyciąga po 

jednym losie odczytując zwycięzcę na głos. 

18.  Losowanie będzie publiczne: każda zainteresowana osoba może 

obserwować przebieg losowania. 

19.  Wyniki losowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po przeprowadzeniu 

losowania – w dniu 16 września 2019 r. na stronie internetowej 

Organizatora – www.sulmierzyce.info.  

WYDANIE NAGRÓD 

20.  Warunkiem odebrania nagrody jest podpisanie protokołu odebrania 

nagrody w obecności komisji. 

21.  Laureat ma czas na odbiór nagrody do 30 października 2019 r. W 

przypadku nieodebrania nagrody w tym terminie nagroda pozostaje w 

posiadaniu Organizatora. 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

22.  Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii Uczestnicy mogą 

zgłaszać przez cały czas trwania loterii na piśmie na adres Organizatora: 

Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce. O 

zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej 

otrzymania przez Organizatora, nie później niż do dnia 23 października 

2019 r. 

23.  Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń 

uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) powinna 

zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i 

miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść 

żądania. 

24.  Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie 

reklamacje zgłoszone w formie pisemnej lub za pomocą komunikacji 

elektronicznej (poczta e-mail Urzędu Gminy, ePUAP). 



 

25.  Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze. Wszystkie 

postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 29 

października 2019 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie 

przesłane Uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym) lub na adres 

poczty elektronicznej osoby składającej reklamację. O zachowaniu 

terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data 

stempla pocztowego) lub wysłania wiadomości elektronicznej. 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

26.  Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od 

dnia wymagalności. 

27.  Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia 

wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

28.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847). 

29.  Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 847) Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty 

nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w 

regulaminie loterii. 

30.  Administratorem danych osobowych jest Gmina Sulmierzyce, ul. 

Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce. 

31.  Administrator danych osobowych informuje, iż: 

a) Dane osobowe Uczestnika loterii pozyskane przez Organizatora są 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  

b) Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: sulmierzyce@gminyrp.pl. 



 

c) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej loterii. 

d) Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich 

poprawiania i żądania ich usunięcia. 

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do 

wzięcia udziału w loterii i losowaniu nagród. 

f) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to 

będzie konieczne do należytego przeprowadzenia loterii. 

g) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do 

przetwarzania jego danych osobowych. 

h) Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez Administratora 

innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków 

wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących 

przepisów prawa tj. operatorom pocztowym, przewoźnikom, 

podmiotowi uczestniczącemu w wydaniu nagrody. 

32.  Uczestnik w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią 

mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: sulmierzyce@gminyrp.pl, telefonicznie pod nr tel. (44) 

684 60 56 wew. 104 w dni robocze: w poniedziałek w godz. 9:00 – 17:00, 

wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30 (koszt połączenia ponosi Uczestnik 

zgodnie z taryfą operatora). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu loterii „Kręcimy Kilometry dla 

Sulmierzyc 2018” 

 

Wykaz sklepów sportowych, w których można odebrać nagrody 

w Konkursie – Loterii Promocyjnej „Sportowa Gmina! 

Sulmierzyce 2019” 

 

1. Sklep Rowerowy Karol Rychlik, ul. Sieradzka 43, 98-300 Wieluń, 

 

2. Sklep Rowerowy Karol Rychlik, u. Ożegowska 21, 98-355 
Działoszyn. 

 

 


