
 

 

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Loterii audioteksowej „Dom z natury” 

 

 

Wzór wiadomości SMS wysyłanych do Uczestników Loterii przez Organizatora 

 

 

Zastrzeżenie: 

- z uwagi na wymogi techniczne, wiadomości SMS wysyłane przez Organizatora mogą maksymalnie 

zawierać 150 znaków razem ze spacjami. 

 

 

1. Wzór wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia: 

 

Dziekujemy za Zgloszenie. ID Zgloszenia:… Org.: Grasp Group Sp. z o.o. Regulamin: …”. 

(wyjaśnienie – w wykropkowanych miejscach zostanie podany numer identyfikacyjny 

Zgłoszenia oraz link do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system 

informatyczny) 

 

2. Wzór wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia przed rozpoczęciem okresu 

na dokonywanie zgłoszeń do Loterii: 

 

Loteria jeszcze sie nie rozpoczela. Przyjmowanie Zgloszen od 01.09. do 31.10.2016. Org.: 

Grasp Group Sp. z o.o. Regulamin: …” (wyjaśnienie – w tym miejscu podany zostanie link do 

Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system informatyczny 

 

3. Wzór wiadomości SMS wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia po zakończeniu okresu na 

dokonywanie Zgłoszeń do Loterii: 

 

Okres Zgloszen do Loterii zakonczyl sie 31.10.2016. Org.: Grasp Group Sp. z o.o. Regulamin: 

…” (wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez 

system informatyczny) 

 

4. Wzór wiadomości SMS wysyłanej w przypadku przypomnienia o upływającym terminie 

nadsyłania danych: 

 

Zbliza sie koniec terminu nadeslania danych do otrzymania nagrody w Loterii. Org.: Grasp 

Group Sp. z o.o. Regulamin: …. (wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu 

wygenerowany automatycznie przez system informatyczny) 

 

 

Wzór wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do Uczestników 

Loterii przez Organizatora 

 

1. Wzór wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia: 

 

Dziękujemy za Zgłoszenie. ID Zgłoszenia:… Organizator:: Grasp Group Sp. z o.o. Regulamin: 

…”. (wyjaśnienie – w wykropkowanych miejscach zostanie podany numer identyfikacyjny 

Zgłoszenia oraz link do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system 

informatyczny) 

 

2. Wzór wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia przed rozpoczęciem 

okresu na dokonywanie zgłoszeń do Loterii: 

 



 

 

Loteria jeszcze się nie rozpoczęła. Zgłoszenia dokonywane są w okresie od 01.09.2016 do 

31.10.2016. Organizator: Grasp Group Sp. z o.o. Regulamin: …” (wyjaśnienie – w tym 

miejscu podany zostanie link do Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system 

informatyczny 

 

3. Wzór wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku dokonania Zgłoszenia po zakończeniu okresu na 

dokonywanie Zgłoszeń do Loterii: 

 

Okres Zgłoszeń do Loterii zakończył się w dniu 31.10.2016. Organizator: Grasp Group 

Sp. z o.o. Regulamin: …” (wyjaśnienie – w tym miejscu link do Regulaminu wygenerowany 

automatycznie przez system informatyczny) 

 

4. Wzór wiadomości e-mail wysyłanej w przypadku przypomnienia o upływającym terminie 

nadsyłania danych: 

 

Zbliża się koniec terminu na nadesłanie danych do otrzymania nagrody w Loterii. 

Organizator: Grasp Group Sp. z o.o. Regulamin: …. (wyjaśnienie – w tym miejscu link do 

Regulaminu wygenerowany automatycznie przez system informatyczny) 

 


