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REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ  
„DOM Z NATURY” 

zwany dalej „Regulaminem” 
 

1. NAZWA LOTERII 
1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej prowadzonej pod 

nazwą: "Dom z natury", zwanej dalej „Loterią”. 
 
2. PODMIOT URZĄDZAJĄCY LOTERIĘ 
2.1 Organizatorem Loterii, tj. podmiotem urządzającym Loterię, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300104, 
NIP 5213474026, REGON 141321781, zwana dalej „Organizatorem”. 

 
3. ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIE 
3.1 Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471, tekst jednolity), zwanej dalej „Ustawą o grach 
hazardowych”, na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 

 
4. OBSZAR PROWADZENIA LOTERII 
4.1 Loteria organizowana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
5. CZAS TRWANIA LOTERII 
5.1. Loteria rozpoczyna się w dniu 01 września 2016 roku i trwa do dnia 28 lutego 2017 roku 

(ostateczny termin na rozpatrzenie reklamacji).  
 

5.2. Sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 
10 sierpnia 2016 roku do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października 2016 
roku. Zgłoszenia do Loterii można dokonać od dnia 01 września 2016 roku od godz. 00.00.00 
do dnia 31 października 2016 roku do godz. 23:59:59 (ostatni dzień przyjmowania Zgłoszeń). 
Produkty znajdujące się w punktach sprzedaży przed dniem 10 sierpnia 2016 roku i po dniu 
31 października 2016 roku nie są objęte Loterią, a ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. 

 
6. UCZESTNICY LOTERII 
6.1. W Loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Loterii 

ukończyły 18 lat, są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadają pełną 
zdolność do czynności prawnych, mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także są posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej 
działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub które zostały upoważnione przez posiadacza 
karty SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu. 
 

6.2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie zarządu Organizatora 
ani Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, 
a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się osoby zaliczane do 
I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków 
i darowizn. 

 



2 
 

6.3. Przed przystąpieniem do Loterii osoba spełniająca warunki wskazane w 6.1. Regulaminu powinna 
zapoznać się z Regulaminem. Osoba, która przystąpi do Loterii zgodnie z Regulaminem, staje się 
uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać 
postanowień Regulaminu. 

 
6.4. Osoba przystępująca do Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 

 
7. ZASADY PROWADZENIA LOTERII (I) 
7.1. W celu udziału w Loterii osoba spełniająca warunki Regulaminu powinna: 

1) zakupić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 1 (jeden) produkt marki 
Almette oznaczony odpowiednio na opakowaniu jako Produkt biorący udział w Loterii, 
zwany dalej „Produktem” lub „Produktami”, w okresie sprzedaży wskazanym w 5.2. 
Regulaminu, 

2) zachować dowód zakupu Produktu w postaci oryginału paragonu potwierdzającego 
dokonanie zakupu Produktu, przy czym paragon powinien być czytelny i prawdziwy, 

3) zachować wieczko opakowania Produktu zawierające informację o Loterii oraz 
alfanumeryczny kod, przy czym treść kodu powinna być widoczna oraz tożsama z kodem, 
który Uczestnik zgłasza do Loterii, 

4) następnie zgłosić swój udział w Loterii, w okresie od dnia 01 września 2016 roku 
od godz. 00.00.00 do dnia 31 października 2016 roku do godz. 23:59:59, zwany dalej 
„Zgłoszeniem”. 
 

7.2. Do udziału w Loterii nie uprawnia nabycie produktów innych niż Produkty objęte Loterią. 
 

7.3. Alfanumeryczny kod dostępny jest na wieczku opakowania Produktu, zwany dalej „Kodem”. 
 

7.4. Zgłoszenia do Loterii można dokonać z wykorzystaniem odpłatnej wiadomości tekstowej SMS 
lub za pośrednictwem strony internetowej www.almette.pl. 

 
ZGŁOSZENIE POPRZEZ SMS 
 
7.5. Zgłoszenia do Loterii można dokonać od dnia 01 września 2016 roku od godz. 00.00.00 do dnia 

31 października 2016 roku do godz. 23:59:59 poprzez wysłanie odpłatnej wiadomości tekstowej 
SMS z telefonu komórkowego pod numer 71200, wpisując w treści słowo „Dom” oraz treść 
Kodu znajdującego się na Produkcie według następującego wzoru: Dom.Kod. 

7.6. Przykładowa treść wiadomości tekstowej SMS, dla Uczestnika, który dokonał zakupu Produktu 
z Kodem 12AB34C powinna wyglądać następująco: Dom.12AB34C. 

7.7. Wielkość liter wpisanych w treści SMS nie ma wpływu na poprawność Zgłoszenia, np. zarówno: 
DOM.12AB34C jak i dom.12ab34c czy Dom.12Ab34c jest poprawnym zapisem treści 
Zgłoszenia. 

7.8. Koszt wysłania 1 (jednej) wiadomości SMS na numer 71200 wynosi 1,23 zł (słownie: jeden złoty 
23/100) brutto. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. 

7.9. W odpowiedzi na dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną 
wiadomość SMS na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą 
potwierdzenie przystąpienia do Loterii według wzoru wskazanego w Załączniku Nr 1 do 
Regulaminu. 

7.10 W przypadku dokonania Zgłoszenia przed rozpoczęciem okresu na dokonywanie Zgłoszeń do 
Loterii Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, 
z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że Loteria jeszcze się nie 
rozpoczęła, według wzoru wskazanego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.  

http://www.almette.pl/
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7.11 W przypadku dokonania Zgłoszenia po zakończeniu okresu na dokonywanie Zgłoszeń do Loterii 
Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, z którego 
Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że Loteria się skończyła, według wzoru 
wskazanego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 

7.12 Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie nieodpłatnej wiadomości SMS, 
o których mowa w pkt. 7.9.-7.11. Regulaminu. 

 
ZGŁOSZENIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ 
 
7.13 Zgłoszenia do Loterii można dokonać od dnia 01 września 2016 roku od godz. 00.00.00 do 

dnia 31 października 2016 roku do godz. 23:59:59 za pośrednictwem strony internetowej 
www.almette.pl wypełniając znajdujący się tam formularz rejestracyjny poprzez wpisanie 
w odpowiednie rubryki Kodu umieszczonego na Produkcie oraz numeru telefonu i adresu e-mail 
Uczestnika. 

7.14 Zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza jest bezpłatne. 
7.15 W odpowiedzi na dokonane Zgłoszenie Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną 

wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, 
zawierającą potwierdzenie przystąpienia do Loterii według wzoru wskazanego w Załączniku Nr 1 
do Regulaminu. 

7.16 W przypadku dokonania Zgłoszenia przed rozpoczęciem okresu na dokonywanie Zgłoszeń do 
Loterii Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość e-mail na adres poczty 
elektronicznej, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że Loteria 
jeszcze się nie rozpoczęła, według wzoru wskazanego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 

7.17 W przypadku dokonania Zgłoszenia po zakończeniu okresu na dokonywanie Zgłoszeń do Loterii 
Uczestnik otrzymuje od Organizatora nieodpłatną wiadomość e-mail na adres poczty 
elektronicznej, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, zawierającą informację, że Loteria się 
skończyła, według wzoru wskazanego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 

7.18 Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie nieodpłatnych wiadomości e-
mail, o których mowa w pkt. 7.15.-7.17. Regulaminu. 
 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII (II) 
7.19 Każdemu Zgłoszeniu Organizator nadaje numer identyfikacyjny Zgłoszenia (nadawany według 

kryterium czasu otrzymywania Zgłoszeń), zwany dalej „ID Zgłoszenia”. 

7.20 Po dokonaniu przez Uczestnika Zgłoszenia do Loterii zgodnie z Regulaminem jeden Kod wraz 
z ID Zgłoszenia stanowi 1 (jeden) los w Loterii. 
 

7.21 Każde Zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród dziennych za dzień trwania Loterii, w którym 
Zgłoszenie wpłynęło oraz w losowaniu nagrody głównej.  

 
7.22 Jeden Kod uprawnia Uczestnika do wysłania jednego Zgłoszenia. Każdego dnia trwania Loterii 

Uczestnik może wielokrotnie dokonywać Zgłoszeń, z tym, że każde Zgłoszenie musi dotyczyć 
innego Kodu. Dokonanie przez Uczestnika kilku Zgłoszeń na podstawie tego samego Kodu nie 
jest brane pod uwagę. 

 
7.23 Każde Zgłoszenie jest zarejestrowane w systemie komputerowym Organizatora. O czasie 

Zgłoszenia decyduje chwila rejestracji Zgłoszenia w systemie Organizatora, który określa datę 
odbioru Zgłoszenia przez wskazanie czasu według zegara automatycznego systemu odbioru 
z dokładnością co do sekundy. Zgłoszenie uznaje się za dokonane w dniu, w którym Zgłoszenie 
zostało zarejestrowane w systemie Organizatora. 

 

http://www.almette.pl/
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7.24 W trakcie Loterii Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych przez 
Uczestników Kodów, wieczek opakowań Produktów z Kodami oraz dowodów zakupu Produktów, 
w przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że Zgłoszenie zostało dokonane na 
podstawie nieoryginalnych lub sfałszowanych Kodów, wieczek opakowań Produktu lub dowodów 
zakupu Produktu bądź, że Uczestnik nie jest w ich posiadaniu. W takim przypadku Uczestnik 
może zostać wezwany telefonicznie o nadesłanie pocztą lub kurierem oryginałów paragonu 
potwierdzającego zakup Produktu, z którego Kod został zgłoszony do Loterii, jak również 
wieczka opakowania Produktu z widocznym i czytelnym Kodem o treści tożsamej z treścią Kodu 
zgłoszonego przez Uczestnika do Loterii. Przesyłka powinna zostać nadana pocztą lub kurierem 
(za potwierdzeniem nadania) na adres siedziby Organizatora w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 
36, 02-220 Warszawa. Przesyłka powinna zostać oznaczona dopiskiem „Dom z natury”.  

 
7.25 W przypadku stwierdzenia, że zgłoszony Kod, paragon potwierdzający zakup Produktu lub 

wieczko opakowania Produktu nie są oryginalne lub sfałszowane, a także w razie ich utraty lub 
zniszczenia przez Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Organizatora. 

 
7.26 Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie, bierze udział w losowaniu nagród, na 

zasadach określonych w pkt 8 Regulaminu. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych 
w Regulaminie nie biorą udziału w Loterii. 

 
8. LOSOWANIE NAGRÓD 
8.1. Nagrody w Loterii przyznawane są w drodze losowania. 
  
8.2. Losowania przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 8.8. oraz 8.11 

Regulaminu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa. 
 

8.3. Losowanie polega na ręcznym wyciąganiu losów z urny na zasadzie przypadkowości wyboru. 
Każdy los obejmuje ID Zgłoszenia wraz z Kodem. Losowanie prowadzone jest w obecności i pod 
nadzorem członków komisji nadzoru. 

 
8.4. W Loterii odbywa się 61 (sześćdziesiąt jeden) losowań nagród dziennych w Loterii oraz 1 (jedno) 

losowanie nagrody głównej. 
 

8.5. Jedno losowanie nagród dziennych obejmuje Zgłoszenia dokonane w 1 (jednym) dniu 
przyjmowania Zgłoszeń do Loterii wskazanym w pkt 5.2. Regulaminu. Losowanie nagrody 
głównej obejmuje wszystkie Zgłoszenia dokonane w całym okresie przyjmowania Zgłoszeń do 
Loterii. 

 
LOSOWANIE NAGRÓD DZIENNYCH 
8.6. W każdym losowaniu nagród dziennych wyłonionych jest 7 (słownie: siedmiu) zwycięzców 

nagród dziennych oraz następnie 14 (słownie: czternastu) kandydatów rezerwowych, w tym 
7 (słownie: siedmiu) pierwszych kandydatów rezerwowych oraz 7 (słownie: siedmiu) drugich 
kandydatów rezerwowych. Kolejność kandydatów rezerwowych wynika z losowania, przy czym 
najpierw losowani są zwycięzcy, następnie pierwsi kandydaci rezerwowi, a następnie drudzy 
kandydaci rezerwowi.  

 
8.7. Łącznie w Loterii wyłonionych jest 427 (słownie: czterystu dwudziestu siedmiu) zwycięzców 

nagród dziennych oraz 854 (słownie: ośmiuset pięćdziesięciu czterech) kandydatów rezerwowych.  
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8.8. Losowania zwycięzców nagród dziennych w Loterii odbywają się w dniach („Dzień 
Losowania”): 

1) 5 września 2016 roku,  
2) 13 września 2016 roku,  
3) 19 września 2016 roku,  
4) 26 września 2016 roku,  
5) 3 października 2016 roku,  
6) 10 października 2016 roku,  
7) 17 października 2016 roku, 
8) 3 listopada 2016 roku. 

8.9. Losowania odbywają się według zasady, że 1 (jedno) losowanie dotyczy Zgłoszeń dokonanych 
1 (jednego) dnia okresu przyjmowania Zgłoszeń wskazanego w pkt 5.2. Regulaminu. W każdym 
Dniu Losowania prowadzone są odrębne losowania dla Zgłoszeń dokonanych każdego dnia 
przyjmowania Zgłoszeń. Przykładowo, w dniu 5 września 2016 roku pierwsze losowanie 
obejmuje Zgłoszenia dokonane pierwszego dnia trwania Loterii tj. 1 października 2016 roku, 
drugie losowanie obejmuje drugiego dnia trwania Loterii, tj. 2 października 2016 roku, a następne 
losowania dotyczą odpowiednio Zgłoszeń dokonanych w kolejne dni aż do dnia przypadającego 
przed Dniem Losowania włącznie, tj. 4 września 2016 roku, i tak ostatnie losowanie prowadzone 
w dniu 5 września 2016 roku obejmuje Zgłoszenia dokonane w dniu 4 września 2016 roku. 
Zgłoszenia dokonane w dniu przypadającym na Dzień Losowania objęte są losowaniem 
w następnym Dniu Losowania. 

8.10 Zgodnie z powyższym losowania obejmują: 
1) w dniu 5 września 2016 roku są przeprowadzone 4 (cztery) losowania dotyczące kolejno 

Zgłoszeń dokonanych w dniach: 1 września 2016 roku, 2 września 2016 roku, 3 września 
2016 roku oraz 4 września 2016 roku, 

2) w dniu 13 września 2016 roku jest przeprowadzonych 8 (osiem) losowań dotyczących 
kolejno Zgłoszeń dokonanych w dniach: 5 września 2016 roku, 6 września 2016 roku, 
7 września 2016 roku, 8 września 2016 roku, 9 września 2016 roku, 10 września 2016 roku, 
11 września 2016 roku oraz 12 września 2016 roku, 

3) w dniu 19 września 2016 roku jest przeprowadzonych 6 (sześć) losowań dotyczących 
kolejno Zgłoszeń dokonanych w dniach: 13 września 2016 roku, 14 września 2016 roku, 
15 września 2016 roku, 16 września 2016 roku, 17 września 2016 roku oraz 18 września 
2016 roku, 

4) w dniu 26 września 2016 roku jest przeprowadzonych 7 (siedem) losowań dotyczących 
kolejno Zgłoszeń dokonanych w dniach: 19 września 2016 roku, 20 września 2016 roku, 
21 września 2016 roku, 22 września 2016 roku, 23 września 2016 roku, 24 września 
2016 roku oraz 25 września 2016 roku, 

5) w dniu 3 października 2016 roku jest przeprowadzonych 7 (siedem) losowań dotyczących 
kolejno Zgłoszeń dokonanych w dniach: 26 września 2016 roku, 27 września 2016 roku, 
28 września 2016 roku, 29 września 2016 roku, 30 września 2016 roku, 1 października 
2016 roku oraz 2 października 2016 roku, 

6) w dniu 10 października 2016 roku jest przeprowadzonych 7 (siedem) losowań 
dotyczących kolejno Zgłoszeń dokonanych w dniach: 3 października 2016 roku, 
4 października 2016 roku, 5 października 2016 roku, 6 października 2016 roku, 
7 października 2016 roku, 8 października 2016 roku oraz 9 października 2016 roku, 

7) w dniu 17 października 2016 roku jest przeprowadzonych 7 (siedem) losowań 
dotyczących kolejno Zgłoszeń dokonanych w dniach: 10 października 2016 roku, 
11 października 2016 roku, 12 października 2016 roku, 13 października 2016 roku, 
14 października 2016 roku, 15 października 2016 roku oraz 16 października 2016 roku, 

8) w dniu 3 listopada 2016 roku jest przeprowadzonych 15 (piętnaście) losowań dotyczących 
Zgłoszeń dokonanych w dniach: 17 października 2016 roku, 18 października 2016 roku, 
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19 października 2016 roku, 20 października 2016 roku, 21 października 2016 roku, 
22 października 2016 roku oraz 23 października 2016 roku, 24 października 2016 roku, 
25 października 2016 roku, 26 października 2016 roku, 27 października 2016 roku, 
28 października 2016 roku, 29 października 2016 roku, 30 października 2016 roku oraz 
31 października 2016 roku. 

 
8.11. LOSOWANIE ZWYCIĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ odbywa się w dniu 3 listopada 2016 

roku spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w okresie przyjmowania 
Zgłoszeń wskazanym w 5.2 Regulaminu.  

8.12. W losowaniu nagrody głównej wyłoniony jest 1 (jeden) zwycięzca nagrody głównej oraz 
następnie 5 (pięciu) kandydatów rezerwowych. 
 

8.13. Zwycięzcy nagród dziennych oraz zwycięzca nagrody głównej zwani są dalej „Zwycięzcą” lub 
„Zwycięzcami”. 

 
8.14. Protokoły losowań są dostępne na żądanie Uczestnika Loterii w siedzibie Organizatora przy 

ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii. 

 
9. NAGRODY 
9.1. NAGRODY DZIENNE: W Loterii przewidziane jest 427 (słownie: czterysta dwadzieścia 

siedem) nagród dziennych w postaci karty przedpłaconej VISA BonCard o wartości 1.000,- 
złotych (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, tj. łączna wartość wszystkich nagród dziennych 
w Loterii wynosi 427.000,- złotych (słownie złotych: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy). 
 

9.2. NAGRODA GŁÓWNA: W Loterii przewidziana jest 1 (słownie: jedna) nagroda główna 
w postaci całorocznego domu drewnianego o powierzchni 84 m2 wraz z działką o powierzchni 
ok. 680 m2 położonego w górach, w miejscowości Czerwienne, gmina Czarny Dunajec, 
wykończonego pod klucz, tj. gotowego do zamieszkania wraz z umeblowaniem, o wartości 
583.200,- złotych brutto (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście) wraz z 
dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 64.794,- złote (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery 
tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 647.994,- 
złote (słownie złotych: sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), 
przy czym dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 64.794,- złote (słownie złotych: 
sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) zostanie przeznaczona na pokrycie 
podatku dochodowego od wygranej Uczestnika w Loterii i odprowadzona przez Organizatora, 
jako płatnika na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.  

 
9.3. Łączna wartość wszystkich nagród w Loterii wynosi 1.074.994,- złote (słownie złotych: jeden 

milion siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery). 
 
10. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZENIA LOTERII  
10.1 Nadzór nad prawidłowością urządzenia Loterii sprawuje powołana przez Organizatora 3 (trzy) 

osobowa Komisja Nadzoru, zwana dalej „Komisją”. Komisja w szczególności czuwa nad 
prawidłowością przeprowadzanych losowań. 
 

10.2 W skład Komisji wchodzą: osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez 
Ministra Finansów jako przewodniczący Komisji oraz 2 (dwóch) członków Komisji wybranych 
przez Organizatora.  
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10.3 Niezwłocznie po każdym z losowań Komisja sporządza protokół z podaniem wyników 
losowania. Protokoły dostępne są na zasadach określonych w pkt 8.14 Regulaminu. 

 
11. WYŁONIENIE I POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCÓW  
11.1 Każdy Zwycięzca, który uzyska prawo do nagrody, jest powiadomiony o wygranej podczas 

rozmowy telefonicznej na numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia lub który podał 
w formularzu rejestracyjnym w przypadku dokonywania Zgłoszenia za pośrednictwem strony 
internetowej www.almette.pl. Powiadomienie jest dokonane w dniu roboczym, nie później niż 
w terminie 7 (siedmiu) dni następujących po dniu przeprowadzenia danego losowania, 
z zastrzeżeniem dalszych postanowień pkt 11 Regulaminu.  
 

11.2 Podczas rozmowy telefonicznej Zwycięzca powiadomiony jest również o sposobie wydania 
nagrody, a także sposobie i terminie przekazania przez Zwycięzcę oryginału dowodu zakupu, 
wieczka opakowania Produktu oraz kompletu niezbędnych danych i oświadczeń Zwycięzcy, 
o których mowa w pkt 12 Regulaminu. 

 
11.3 W przypadku: 

1) gdy okaże się, że Zwycięzcą została osoba wskazana w pkt 6.2 Regulaminu,  
2) trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z wylosowanym Zwycięzcą, 

przy czym przy za nieudane połączenie w rozumieniu Regulaminu uznaje się połączenie 
w następujących przypadkach: 

a) jeżeli nie nawiązano połączenia pomimo odczekania minimum 5 (pięciu) 
sygnałów na połączenie, 

b) włączenia się od razu poczty głosowej w telefonie, 
c) komunikatu, że abonent jest niedostępny lub jest poza zasięgiem lub połączenie 

nie może być zrealizowane lub innego tego rodzaju komunikatu, 
d) sygnału, że telefon jest zajęty i połączenie nie może być zrealizowane, 
e) odrzucenia połączenia,  

- przy czym kolejne próby nawiązania połączenia są dokonywane w odstępach co najmniej 
5 (pięciu) minut, wówczas Organizator podejmuje, w pierwszym dniu roboczym następującym 
po dniu wykonania trzech nieudanych prób nawiązania połączenia telefonicznego ze 
Zwycięzcą danej nagrody, próbę nawiązania połączenia z pierwszym kandydatem 
rezerwowym do nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  

11.4 W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z pierwszym 
kandydatem rezerwowym do nagrody, Organizator w następnym dniu roboczym podejmie próbę 
nawiązania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do nagrody. 

11.5 W przypadku nagrody głównej w przypadku nieudanych prób zrealizowania połączenia ze 
zwycięzcą oraz następnie pierwszym i drugim kandydatem rezerwowym, Organizator podejmuje 
próbę nawiązania połączenia również z trzecim, czwartym i piątym kandydatem rezerwowym 
zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11.3-11.4 powyżej. 

11.6 Do wyłonienia Zwycięzcy spośród kandydatów rezerwowych postanowienia procedura opisana 
w pkt 11.3 ma odpowiednie zastosowanie. 

11.7 Po wyczerpaniu procedury opisanej powyżej, w przypadku trzech kolejnych nieudanych prób 
zrealizowania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do nagrody dziennej lub piątym 
kandydatem rezerwowym do nagrody głównej, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  
 

11.8 Każdy kandydat rezerwowy, który jest wyłoniony do nagrody, jest Zwycięzcą w rozumieniu 
Regulaminu. 

 
11.9 Wyłanianie Zwycięzców następuje najpóźniej do dnia 16 listopada 2016 roku. 

 

http://www.almette.pl/
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11.10 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia Zwycięzcy, nazwy miejscowości, 
z której pochodzi Zwycięzca, ID Zgłoszenia oraz Kodu na stronie www.almette.pl, a także 
w innych środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), przy czym umieszczenie imienia 
Zwycięzcy, nazwy miejscowości, z której Zwycięzca pochodzi, ID Zgłoszenia oraz Kodu 
nie wypełnia pojęcia danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135, tekst jednolity ze zm.). 

 
11.11 Organizator zastrzega, że dla celów dowodowych rozmowy telefoniczne ze Zwycięzcami mogą 

być nagrywane. W takim przypadku, przed rozpoczęciem rozmowy Organizator informuje 
Uczestnika o nagrywaniu rozmowy. Nagrania rozmów są przechowywane przez Organizatora 
przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wypłaty przez Organizatora 
wygranych tj. przez okres 5 (pięciu) lat. 
 

12 WYDANIE NAGRÓD 
12.1 Po rozmowie telefonicznej, podczas której Uczestnik dowiaduje się o prawie do nagrody, 

Organizator przesyła Uczestnikowi za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail na numer 
telefonu lub odpowiednio adres poczty elektronicznej, z którego Uczestnik dokonał Zgłoszenia, 
link (adres) kierujący Uczestnika do strony internetowej. Na stronie internetowej znajdują się 
formularz osobowy oraz oświadczenia, których uzupełnienie oraz wysyłka w sposób określony 
w pkt 12.2 Regulaminu konieczna jest do wydania nagrody. Formularz i oświadczenia 
umieszczone na stronie internetowej odpowiadają treścią wzorom stanowiącym Załącznik Nr 2 
do Regulaminu. Uczestnik może skorzystać z formularza i oświadczeń dostępnych na stronie 
internetowej lub ze wzorów stanowiących Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 
 

12.2 W celu wydania nagrody przez Organizatora Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe 
WARUNKI WYDANIA NAGRODY: 
1) KROK 1 - FORMULARZ I OŚWIADCZENIA: Uczestnik zobowiązany jest: 

uzupełnić (w tym poprzez odznaczenie w odpowiednich miejscach), wydrukować i podpisać 
formularz osobowy oraz oświadczenia wskazane poprzez link (adres), o którym mowa 
w pkt 12.1 za pośrednictwem strony internetowej wskazanej Uczestnikowi przez link (adres)  
lub  
Uczestnik może wydrukować, uzupełnić i podpisać formularz oraz oświadczenia korzystając 
ze wzorów stanowiących Załącznik Nr 2 do Regulaminu, 

2) KROK 2 - WYSYŁKA: wydrukowane, uzupełnione i podpisane formularz oraz oświadczenia 
Uczestnik zobowiązany jest następnie w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia 
odbycia rozmowy telefonicznej, podczas której Uczestnik dowiaduje się o prawie do nagrody, 
nadesłać pocztą lub kurierem (za potwierdzeniem nadania) na adres siedziby Organizatora 
w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, dołączając jednocześnie: 
a) oryginał dowodu zakupu Produktu dokonanego w okresie sprzedaży wskazanym 

w pkt 5.2 Regulaminu, 
b) wieczko opakowania Produktu z Kodem, 
- przesyłka powinna zostać oznaczona dopiskiem „Dom z natury”. O terminie nadesłania 
decyduje termin doręczenia przesyłki do siedziby Organizatora. W przypadku, gdy 
Organizator nie otrzyma w terminie wskazanym powyżej w niniejszym pkt 12.2 ppkt 2) 
danych umożliwiających przekazanie nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a nagroda 
pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 

12.3 Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania do Zwycięzców przypomnienia o upływającym 
terminie nadsyłania danych według wzoru wskazanego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. 
 

http://www.almette.pl/
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12.4 W przypadku nagrody głównej Zwycięzca może zostać zobowiązany do podania dalszych danych 
koniecznych do wydania nagrody głównej. 

 
12.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestnika oraz 

za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 
 

12.6 W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w niniejszym pkt 12 Regulaminu, w tym 
niepodania przez Zwycięzcę danych, nieprzekazania dowodu zakupu Produktu, wieczka 
opakowania Produktu z Kodem lub innych przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy 
uniemożliwiających wydanie nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 
 

12.7 NAGRODY DZIENNE w Loterii przekazywane są Zwycięzcom pocztą lub kurierem na adres 
zamieszkania wskazany przez Zwycięzcę w formularzu, o którym mowa w pkt 12.1 Regulaminu. 

12.8 Wydanie nagród dziennych następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez 
Organizatora oryginału dowodu zakupu Produktu, wieczka opakowania Produktu oraz danych 
i oświadczeń wskazanych w pkt 12.1 Regulaminu. W przypadku pozostawienia Zwycięzcy 
awizo, Zwycięzca może odebrać przesyłkę w terminie 14 dni od dnia pozostawienia awizo.  

12.9 Wydanie nagród dziennych następuje najpóźniej do dnia 21 grudnia 2016 roku. 
 

12.10 NAGRODA GŁÓWNA zostanie przekazana osobiście Zwycięzcy w terminie do dnia 
31 stycznia 2017 roku. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej 
przez Organizatora. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty notarialne 
i sądowe ponosi Organizator. Nieodebranie nagrody głównej, nieprzystąpienie przez Zwycięzcę 
do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania na piśmie przez Organizatora jest 
równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej. 

 
12.11 Na żądanie Zwycięzcy Organizator wydaje imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego 

wygranej, zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych. 
 
13. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
13.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii Uczestnicy powinni zgłaszać na 

piśmie do dnia 14 lutego 2017 roku, listem lub przesyłką kurierską (za potwierdzeniem nadania) 
na adres siedziby Organizatora przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa.  

13.2 O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje termin doręczenia przesyłki do 
siedziby Organizatora. 

13.3 Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu 
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U z 2010 roku, Nr 118, poz. 793) 
pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii, datę 
i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie Loterii tj. „Dom z natury”, jak 
również treść żądania.  

13.4 Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja na podstawie Regulaminu w terminie 
14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.  

13.5 Uczestnik powiadomiony jest o decyzji Komisji listem poleconym, wysłanym na adres wskazany 
w reklamacji.  

13.6 Rozpatrzenie reklamacji zakończy się do dnia 28 lutego 2017 roku.  
13.7 Nieuwzględnienie reklamacji Uczestnika nie narusza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń 

w sądzie powszechnym. 
 

13.8 Roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się 
z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia 
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roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 
odpowiedzi na reklamację.  

 
14. DANE OSOBOWE 
14.1 Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania nagród 
Zwycięzcom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Ustawą o grach 
hazardowych.  

14.2 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich 
usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Loterii oraz 
wydania nagród w Loterii,. 

14.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135, tekst jednolity ze zm.). 
Administratorem danych jest Organizator – GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa.  

 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
15.1 Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 

Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie 
internetowej www.almette.pl, w czasie trwania Loterii. Ponadto, wygenerowany automatycznie 
przez system informatyczny Organizatora link, pod którym dostępny jest Regulamin, 
zamieszczany jest również w treści wiadomości SMS lub e-mail, które zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu są wysyłane przez Organizatora do Uczestników. 
 

15.2 W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego 
prawa, w tym Ustawy o grach hazardowych.  
 

15.3 Załączniki do Regulaminu: 
1) Nr 1 – Wzory wiadomości wysyłanych przez Organizatora, 
2) Nr 2 - Wzór formularza oraz oświadczeń. 

 

http://www.hochland20lat.pl/


 
 

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) 

 



 
 

Załącznik Nr 2 
do Regulaminu Loterii audioteksowej „Dom z natury” 
 
 

Dane osobowe - formularz 
 
Jako Zwycięzca nagrody w Loterii audioteksowej „Dom z natury”, poniżej podaję moje dane 
niezbędne do otrzymania nagrody: 
 
1) imię, nazwisko: _________________________________,  

 
2) adres zamieszkania: ________________________, __________________,  
 
3) numer dowodu osobistego: _________________, 

 
4) numer PESEL: _____________________, 

 
 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. 
 
 
 
____________________     __________________ 
Miejscowość i data       Podpis Zwycięzcy 
 

 
Oświadczenia 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135, tekst jednolity ze zm.) przez firmę GRASP 
GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, oraz 
Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 Kaźmierz, dla celów 
związanych z organizacją i prowadzeniem loterii „Dom z natury”. Moje dane osobowe udostępniam 
dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia. 
 
Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i jestem 
konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. 
 
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, ani członkiem zarządu GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ani Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64-530 
Kaźmierz, ani też członkiem ich rodzin zaliczanym do I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. 
 
Oświadczam, że powyższe oświadczenia są prawdziwe. 
 
 
 
____________________     __________________ 
Miejscowość i data       Podpis Zwycięzcy 
 
 
 


