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Treść regulaminu loterii promocyjnej „Budżet Obywatelski 2019” 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pn. „Budżet Obywatelski 2019” (dalej: Loteria) 
jest Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (dalej: 
Organizator).  

1.2. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 r., poz. 847). Loteria odbywa 
się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Loteria jest prowadzona na podstawie 
zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz 
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).  

1.3. Loterią objęte są wszystkie Prawidłowe Zgłoszenia do Loterii. Przez Prawidłowe 
Zgłoszenie do Loterii, rozumie się łączne spełnienie warunków określonych warunkami 
uczestnictwa w loterii promocyjnej opisanych niniejszym Regulaminem w pkt. 2.3.  

1.4. Loteria trwa od 28 września 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. (jest to ostatni dzień 
rozpatrywania reklamacji, dalej: Czas Trwania Loterii). Wykonywanie czynności 
uprawniających do wzięcia udziału w Loterii trwa od 28 września 2019 r. do 
7 października 2019 r. (dalej: Okres Głosowania).  

1.5. Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne 
umieszczone w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, na stronie internetowej 
www.budzet.krakow.pl (dalej: Strona Internetowa) oraz w innych mediach.  

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ  

2.1. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, pełnoletnich oraz niepełnoletnich 
zgodnie z art. 27, ust. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 
zamieszkałych w Krakowie i oddających ważny głos w procedurze głosowania w 
ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (dalej: Uczestnicy).  

2.2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora (niezależnie od 
podstawy prawnej zatrudnienia);  

2.3. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik w trakcie jej trwania musi spełnić łącznie 
poniższe warunki (dalej: Prawidłowe Zgłoszenie):  

2.3.1. W Okresie Głosowania (tj. od 28 września 2019 r. od godziny 00:00:00 do 
7 października 2019 r. do godziny 23:59:59) oddać Ważny Głos na projekty zgłoszone 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. O tym, czy głos jest ważny 
decyduje data i godzina otrzymania Prawidłowego Zgłoszenia przez Organizatora.;  

2.3.2. W trakcie oddawania Ważnego Głosu wyrazić chęć udziału w Loterii oraz 
udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym 
do przeprowadzenia Loterii przez Organizatora. 

2.4. Za Ważny Głos, uważa się głos, który zgodnie z Regulaminem Głosowania 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa będzie skutecznie wpływał na wyniki 
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Głosowania, poprzez przydzielenie punktów rankingowych poszczególnym, 
wskazanym przez Uczestnika projektom (rozumiane jako sytuację, w której punkty 
przyznane w głosowaniu przez Uczestnika zostaną uwzględnione w tworzonym po 
głosowaniu rankingu projektów). 

2.5. Warunki niezbędne do wzięcia udziału w Loterii o których mowa pkt 2.3, Uczestnik 
może spełnić oddając Ważny Głos o którym mowa w pkt. 2.4, w Budżecie 
Obywatelskim Miasta Krakowa w formie elektronicznej na Stronie Internetowej lub 
formie papierowej w dowolnym punkcie głosowania na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków. Lista punktów głosowania będzie opublikowana na Stronie Internetowej 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia Loterii. Dopuszczalna dla jednego Uczestnika jest tylko 
jedna próba dokonania Prawidłowego Zgłoszenia w wybranej przez Uczestnika formie: 
elektronicznej lub papierowej. Każda próba złożenia Prawidłowego Zgłoszenia 
Uczestnika w obydwu formach lub wielokrotnie w jednej z form w Czasie Trwania 
Loterii, skutkuje nieprawidłowością zgłoszenia i wykluczeniem Uczestnika z Loterii, 
dotyczy to również sytuacji w której tylko jedno ze zgłoszeń zostanie uznane za 
Prawidłowe Zgłoszenie. 

2.6. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także Zgłoszenia wysłane przed lub po 
upływie Okresu Głosowania wskazanego w pkt 2.3.1. Regulaminu nie będą brały 
udziału w Loterii chyba, że w związku z niedającymi się obiektywnie przewidzieć 
okolicznościami, zostanie podjęta decyzja o wydłużeniu Okresu Głosowania, wtedy za 
prawidłowe zgłoszenia uznane zostaną również te, które wpłynęły w trakcie 
wydłużonego Okresu Głosowania. Informacja o wydłużeniu Okresu Głosowania będzie 
każdorazowo publikowana na Stronie Internetowej  

2.7. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Loterii wiąże się z akceptacją przez Uczestnika 
postanowień Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Loterii, zobowiązuje się do 
przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.  

2.8. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w formie elektronicznej 
w ramach Loterii, zostanie nadany kolejny numer identyfikacyjny puli zgłoszeń 
elektronicznych.  

2.9. Każdemu Prawidłowemu Zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w formie 
papierowej w ramach Loterii, zostanie nadany numer identyfikacyjny puli zgłoszeń 
papierowych 

2.10. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych 
oraz organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, 
który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku ustalenia prawa do 
nagrody, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo 
do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.  

2.11. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach 
Loterii z urządzeń, które automatycznie generują zgłoszenia na Stronie Internetowej, 
a także wykorzystywanie innych sposobów generowania Prawidłowych Zgłoszeń niż 
osobiste. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega 
sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii 
sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.  
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2.12. Organizator przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału w Loterii przeprowadza 
automatyczne weryfikacje zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Nadzór 
nad procesem weryfikacji przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim niniejszego punktu, sprawują wyznaczeni pracownicy Organizatora. 

3. PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ  

3.1. Do wygrania w Loterii przewidzianych jest łącznie 100 (słownie: sto) Nagród. 
Nagrodą jest Tablet Huawei MediaPad T3 i ma wartość jednostkową równą kwocie 
669,38 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 38/100) (dalej: Nagroda);  

3.2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
podatkowego w Polsce.  

3.3. Łączna wartość brutto puli nagród w Loterii wynosi 66 938 zł (słownie: 
sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 00/100).  

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ  

4.1. Nagrody w Loterii zostaną przyznane pośród zgłoszeń w formie elektronicznej na 
podstawie nadanych im kolejnych numerów identyfikacyjnych (odpowiadających 
kolejności złożenia głosów) o których mowa w pkt. 2.8. Za uprawnione do uzyskania 
nagrody uznane zostaną zgłoszenia o numerach identyfikacyjnych: 1000 i kolejnych 
będących wielokrotnością liczby 1000, jednocześnie wartość numeru 
identyfikacyjnego uprawnionego do uzyskania nagrody nie może przekraczać liczby 
50000, z wyłączeniem sytuacji o której mowa w pkt. 4.1.1. Łącznie w ten sposób 
zostanie przyznane nie więcej niż 50 nagród. 

4.1.1. W sytuacji, gdy zgłoszenie uprawnione do uzyskania nagrody zgodnie z pkt 4.1 
nie jest Prawidłowym Zgłoszeniem, uprawnienie do uzyskania nagrody dla tego 
zgłoszenia wygasa, a za uprawnione do uzyskania nagrody zostanie uznane 
Prawidłowe Zgłoszenie posiadające najniższy numer identyfikacyjny pośród numerów 
wyższych niż to zgłoszenie. W przypadku braku Prawidłowego Zgłoszenia 
spełniającego powyższy warunek, za uprawnione do uzyskania nagrody zostanie 
uznane Prawidłowe Zgłoszenie posiadające najwyższy numer identyfikacyjny pośród 
numerów niższych niż to zgłoszenie. 

4.1.2. W sytuacji, gdy nie będą istnieć zgłoszenia o numerach identyfikacyjnych 
uprawnionych do nagrody (liczba zgłoszeń w formie elektronicznej będzie niższa niż 
wartość numeru identyfikacyjnego dla którego przewidziano nagrodę), nagrody te 
zostaną przyznane w trybie przewidzianym zgodnie z pkt 4.2.3 

4.2. Nagrody w Loterii zostaną przyznane pośród Prawidłowych Zgłoszeń w formie 
papierowej w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez Organizatora 
w siedzibie Organizatora, pośród numerów identyfikacyjnych zgłoszeń o których mowa 
w pkt. 2.9.  

4.2.1. Losowanie o którym mowa w pkt. 4.2 zostanie przeprowadzone 
przy ul. Brackiej 10 w Krakowie, w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 12:00. 

4.2.2. W drodze losowania wyłonionych zostanie 50 numerów identyfikacyjnych 
Prawidłowych Zgłoszeń, które uznane zostaną za uprawnione do uzyskania nagrody. 
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4.2.3. W przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w pkt. 4.1.2, liczba wyłonionych 
numerów identyfikacyjnych o których mowa w pkt 4.2.2. ulegnie stosownemu 
zwiększeniu o ilość nagród nierozdysponowanych zgodnie z pkt. 4.1 Regulaminu. 

4.2.4. Losowanie poszczególnych numerów identyfikacyjnych Prawidłowych Zgłoszeń 
o których mowa w pkt 4.2.2. zostanie przeprowadzone przez Komisję w następujący 
sposób: 
1. Do losowania Komisja przygotowuje dwie urny wypełnione odpowiednio: 
- pierwsza urna: kulami o numeracji od 0 do numeru cyfry na najbardziej znaczącym 
miejscu numeru identyfikacyjnego zgłoszenia o największym numerze 
- druga urna: kulami o numeracji od 0 do 9 
2. Losowanie następuje poprzez wyciągnięcie przez członka Komisji kuli z pierwszej 
urny celem ustalenia cyfry na najbardziej znaczącym miejscu numeru 
identyfikacyjnego Prawidłowego Zgłoszenia oraz wyciągnięciu przez członka Komisji 
kul z drugiej urny tyle razy, ile będzie niezbędne do ustalenia cyfr na kolejnych 
miejscach dziesiętnych numeru identyfikacyjnego Prawidłowego Zgłoszenia. Po 
każdorazowym ustaleniu cyfry dziesiętnej numeru identyfikacyjnego, kula wraca do 
urny i bierze udział w dalszej części losowania. 
3. W przypadku wyłonienia w drodze losowania numeru dla którego nie istnieje 
zgłoszenie o takim numerze identyfikacyjnym zgłoszenia (wylosowany numer będzie 
wyższy, niż najwyższy numer identyfikacyjny zgłoszenia pośród wszystkich 
Prawidłowych Zgłoszeń), procedura wyłonienia tego numeru jest powtarzana, 
począwszy od losowania cyfry na najbardziej znaczącym miejscu z urny pierwszej. 
4. W przypadku wyłonienia w drodze losowania numeru identyfikacyjnego który już 
wcześniej w trakcie przebiegu losowania został uznany za uprawniony do nagrody, 
procedura wyłonienia tego numeru jest powtarzana (nie przypisuje się więcej niż jednej 
nagrody dla tego samego numeru identyfikacyjnego). 
5. Procedurę opisaną w pkt 2, powtarza się tyle razy, ile numerów identyfikacyjnych 
powinno zostać uprawnionych do uzyskania nagrody zgodnie z pkt 4.2.2 oraz 4.2.3 
Regulaminu. 

4.2.5. Po zakończeniu losowania Komisja, o której mowa w pkt. 5, sporządzi protokół 
z przeprowadzenia losowania. Protokół będzie udostępniony na Stronie Internetowej 
w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia losowania. 

4.3. Każdy Uczestnik który dokonał zgłoszenia uprawnionego do uzyskania nagrody 
zgodnie z pkt 4.1-4.2 (zwany dalej: Laureatem) jest uprawniony do uzyskania nagrody 
o której mowa w pkt 3.1. 

4.4. Lista Laureatów zostanie opublikowana na Stronie Internetowej i innych mediach 
miejskich. Publikacji podlegają następujące dane Laureatów: imię, nazwisko oraz ulica 
zamieszkania (bez numeru budynku). Uczestnicy akceptując postanowienia 
Regulaminu wyrażają zgodę na publikację w ww. zakresie. 

4.5. Laureaci zostaną powiadomieni o uprawnieniu do uzyskania nagrody w formie 
e – mailowej lub w przypadku braku podania adresu e-mail przez Uczestnika, w formie 
telefonicznej na koszt Organizatora. W sytuacji kontaktu w formie telefonicznej, 
Organizator podejmie dwukrotną próbę dodzwonienia się pod wskazany przez 
Uczestnika jako własny numer telefonu, przy czym pierwsza z prób zostanie wykonana 
w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu losowania, a druga z prób zostanie 
wykonana kolejnego dnia roboczego. Każda próba dodzwonienia się obejmuje nie 
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mniej niż 4 sygnały przy sygnale wywołania ze strony urządzenia końcowego Laureata 
lub uzyskanie sygnału zajętości lub braku dostępności urządzenia końcowego 
Laureata. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, Laureat z którym nawiązanie kontaktu 
w formie telefonicznej dwukrotnie nie powiedzie się, zostanie poinformowany o 
uprawnieniu do uzyskania nagrody poprzez wiadomość SMS skierowaną na 
komórkowy numer telefonu lub w przypadku wskazania numeru stacjonarnego za datę 
powiadomienia o uprawnieniu do uzyskania nagrody przez Laureata uznaje się datę 
podjęcia drugiej próby połączenia telefonicznego przez Organizatora. 

4.6. W nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni kalendarzowych od dnia 
zawiadomienia Laureata o uprawnieniu do uzyskania nagrody, jednak w każdym 
przypadku nie później niż dnia 15 listopada 2019 r., Laureat zobowiązany jest odebrać 
od Organizatora osobiście Nagrodę w siedzibie Organizatora zgodnie ze wskazaniem 
zawartym w powiadomieniu o którym mowa pkt 4.5 oraz w publikacji o której mowa pkt 
4.4, w godzinach pracy Organizatora. 

4.7. Laureat będzie zobowiązany w trakcie odbioru Nagrody w sposób określony 
w pkt. 4.6 do okazania dowodu tożsamości. 

4.8. Laureat w trakcie odbioru Nagrody w sposób określony w pkt. 4.6, do której został 
uprawniony wypełnia oświadczenie o następującej treści: „Potwierdzam, że przed 
zgłoszeniem udziału w loterii promocyjnej pn. „Budżet Obywatelski 2019” zapoznałem 
się z jej Regulaminem i wyraziłem zgodę na jego warunki. Oświadczam, że nie jestem 
pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie w rozumieniu pkt 2.2. 
regulaminu ww. Loterii. Potwierdzam odbiór nagrody w postaci Tabletu Huawei 
MediaPad T3”;  

4.9. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Laureata lub jego uprawnień 
do uzyskania Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo prowadzić postępowanie 
wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości.  

4.10. Niepodjęcie Nagrody w terminie określonym w pkt. 4.6, nieokazanie dokumentu 
tożsamości o którym mowa w pkt. 4.7 lub odmowa podpisania przez Laureata 
oświadczenia o którym mowa w pkt. 4.8, skutkuje rezygnacją Laureata z uprawnienia 
do uzyskania Nagrody. W takiej sytuacji Nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji 
Organizatora.  

4.11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody w Loterii 
Laureatom, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, naruszenie postanowień Regulaminu lub istnienie poważnych 
i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału w Loterii z Regulaminem. 
W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.  

4.11.1. Gdy będzie to możliwe, Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu 
Nagrody która pozostała w jego dyspozycji w skutek stwierdzenia naruszenia o którym 
mowa w pkt. 4.11, zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt. 4.1.1 oraz 4.1.2. 

4.12. Za Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać 
wymiany Nagrody na inną nagrodę.  
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5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ  

5.1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez 
Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii 
(w skrócie: Komisja), która działa na podstawie Regulaminu Loterii wydanego przez 
Organizatora Loterii. W skład Komisji wchodzą trzej przedstawiciele Organizatora, 
którzy łącznie spełniają poniższe warunki:  
1. znają prawo z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu Loterii, w 
zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem 
Loterii;  
2. mają nienaganną opinię;  
3. nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

5.2. Skład Komisji udostępniany jest na Stronie Internetowej. 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO  

6.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 29 września 2019 r. najpóźniej 
do 30 listopada 2019 r. (decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi). 
Reklamacje doręczone Organizatorowi po 30 listopada 2019 r. nie będą rozpatrywane.  

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier 
hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 20) można zgłosić na piśmie lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu 
zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy 
roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać także adres 
elektroniczny do komunikacji.  

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru na adres Organizatora, tj. Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-
4, 31-004 Kraków z dopiskiem „Reklamacja – Budżet Obywatelski 2019”. Organizator 
dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście na adres Organizatora, w dni 
robocze w godzinach 7:30-15:30.  

6.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia 
o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego lub drogą komunikacji elektronicznej na 
adres wskazany w reklamacji nastąpi do 30 dni od daty doręczenia reklamacji. Decyzje 
Komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Koszty powiadomienia za każdym 
razem ponosi Organizator.  

6.5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Komisji 
w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo do 
dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami 
powszechnymi.  

6.6. Roszczenia związane z udziałem w Loterii promocyjnej przedawniają się z 
upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega 
zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na 
reklamację.  
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7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

7.1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym 
zwłaszcza rozporządzenia 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. 13  

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Prezydent Miasta 
Krakowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Dane 
osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii 
i realizacji postanowień jej Regulaminu.  

7.3. Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii w zakresie, w jakim są one 
przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wydawaniem 
nagród oraz w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Prezydent Miasta Krakowa 
z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

8.1. Regulamin jest jawny i udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w Czasie 
Trwania Loterii pod adresem Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-
004 Kraków. Regulamin dostępny jest również na Stronie Internetowej Loterii 
www.budzet.krakow.pl. 

8.2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

8.3. Udział w Loterii jest dobrowolny.  

8.4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych.  

8.5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w 
zakresie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, 
jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Krakowie. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie 
mogą naruszać praw Uczestnika. 

8.6. Na wyraźne żądanie Laureata, Organizator wystawi imienne zaświadczenie 
o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2019 r., poz. 847) 
zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 
czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej (Dz. U. 2017 r., poz. 
1723, Dz. U. 2018 r., poz. 2325)  

 


