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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„ANNA MUCHA I TY – 
NIEZAPOMNIANY DZIEŃ 
Z GWIAZDĄ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „ANNA MUCHA I TY – NIEZAPOMNIANY   DZIEŃ Z GWIAZDĄ” („Loteria”).

2.  Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, KRS: 0000254913, REGON: 
140487829, NIP: 7010016236 („Organizator”).

3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Gdyni.

4. Loteria urządzana jest na terenie całej Polski.

5.  Loteria zaczyna się 02.09.2013 roku, a kończy w dniu 31.01.2014 roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia 
procedury reklamacyjnej. Uczestnicy mogą dokonać zakupu promocyjnego w okresie od godz. 00:00:00 dnia 02.09.2013 roku 
do godz. 23:59:59 13.10.2013 roku, z zastrzeżeniem treści pkt 6 Regulaminu. Uczestnicy mogą przesłać zgłoszenie udziału 
w Loterii w okresie od godz. 00:00:00 dnia 02.09.2013 roku do godz. 23:59:59 14.10.2013 roku, z zastrzeżeniem treści 
pkt 9 b Regulaminu.

6. Loterią są objęte następujące produkty marki Oriflame:

a.  tusz podkręcający do rzęs Master Curl  z Katalogu Oriflame nr 13/2013 (kod produktu: 26662), którego sprzedaż 
promocyjna uprawniająca do udziału w Loterii jest prowadzona wyłącznie w terminie od dnia 02.09.2013 roku 
do dnia 22.09.2013 roku, 

b.  podkład Everlasting (w sprzedaży dostępny w 6 odcieniach) z Katalogu Oriflame nr 14/2013 (kod produktu: 24916, 24917, 
24918, 24921, 24922, 24924), którego sprzedaż promocyjna uprawniająca do udziału w Loterii jest prowadzona wyłącznie 
w terminie od dnia 23.09.2013 roku do dnia 13.10.2013 roku.

7.  Do każdego zakupionego produktu objętego Loterią dołączona jest  ulotka promocyjna („Ulotka”). Ulotka będzie zawierała 
informację o loterii. Każdy Uczestnik jest zobowiązany w trakcie trwania Loterii zachować oryginał Ulotki w celu potwierdzenia 
prawa do ewentualnej nagrody.

8.  Loteria skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, dokonujących zakupów Produktów 
będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego („Uczestnik”). Nagród w Loterii nie mogą otrzymać 
pracownicy Organizatora, spółki ADNOVA Sp z o. o., ul. Jana Czeczota 16/1, 02-607 Warszawa oraz ORIFLAME POLAND 
Sp z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. 
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ZASADY PROWADZENIA LOTERII

1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik zobowiązany jest spełnić następujące warunki:

a. dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu w terminach określonych w pkt 6 Regulaminu,

oraz

b. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii na zasadach określonych w pkt 10 Regulaminu w następujących terminach:

 i.  od dnia 02.09.2013 roku do dnia 23.09.2013 roku w przypadku zakupu produktu określonego 
 w pkt 6 a Regulaminu (etap I),

 ii.  od dnia 23.09.2013 roku do dnia 14.10.2013 roku w przypadku zakupu produktu określonego 
 w pkt 6 b Regulaminu (etap II).

2.  Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii polega na dokonaniu rejestracji na stronie internetowej 
www.oriflame.com/loteriaannamucha poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz kliknięciu 
ikonki z nazwą zakupionego produktu (tusz lub podkład). Na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres e-mail 
zostanie wysłana widomość e-mail zawierająca link potwierdzający rejestrację. Uczestnik jest zobowiązany kliknąć w link 
potwierdzający rejestrację – jest to warunek zapisania zgłoszenia w systemie informatycznym przyjmującym zgłoszenia 
w Loterii. 

3.  Zakup jednego Produktu upoważnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia w sposób określony w pkt 10 Regulaminu. 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wysyłki zgłoszeń równej liczbie zakupionych produktów i posiadanych Ulotek. 
Jedno zgłoszenie dokonane zgodnie z trybem pkt 10 Regulaminu to jedna szansa w losowaniu nagród dodatkowych w Loterii. 
Dwa zgłoszenia udziału w Loterii to jedna szansa w losowaniu nagrody głównej, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenia te dotyczą 
zakupu zarówno tuszu podkręcającego do rzęs z Katalogu 13, jak i podkładu Everlasting (w dowolnym odcieniu) z Katalogu 14. 

4.  Uczestnik jest zobowiązany zachować Ulotkę w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody na zasadach 
określonych w pkt 27 Regulaminu. 

NAGRODY

1. W Loterii przewidziano następujące nagrody: 

a.  nagroda główna o łącznej wartości 4.111,00 zł brutto: dzień atrakcji z celebrytką Anną Muchą o wartości 3.700,00 zł brutto 
oraz dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 411,00 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego 
podatku od nagrody – 3 nagrody o łącznej wartości 12.333,00 zł. Nagroda obejmuje: przejazd z miejsca zamieszkania 
do Warszawy i z powrotem, nocleg w hotelu, śniadanie w hotelu, zakupy w galerii handlowej o wartości 1.500 zł brutto, 
lunch w restauracji, zabiegi SPA, przejazd limuzyną na uroczysta kolację, kolację w restauracji,

b.  nagroda dodatkowa I stopnia: tablet o wartości 1.800,00 zł brutto -  6 nagród o łącznej wartości 10.800,00 zł brutto,

c.  nagroda dodatkowa II stopnia: zestaw kosmetyków Oriflame o wartości 156,00 zł brutto -  600 nagród o łącznej wartości 
93.600,00 zł brutto.

2. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 116.733,00 zł brutto.

3.  Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 361). 

4.  Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także możliwość żądania wymiany 
nagrody przewidzianej Regulaminem na inną nagrodę.

http://www.oriflame.com/loteriaannamucha
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LOSOWANIE NAGRÓD

1. W Loterii odbędzie się 6 losowań nagród dodatkowych I i II stopnia w następujących dniach: 

a.  10.09.2013 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie zgłoszenia dokonane w sposób określony w pkt 10 Regulaminu, 
które zostały zarejestrowane w systemie komputerowym w etapie I od godz. 00:00:00 dnia 02.09.2013 roku 
do godz. 23:59:59 dnia 09.09.2013 roku i dotyczyły zakupu produktu określonego w pkt 6 a Regulaminu,

b.  17.09.2013 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie zgłoszenia dokonane w sposób określony w pkt 10 Regulaminu, 
które zostały zarejestrowane w systemie komputerowym w etapie I od godz. 00:00:00 dnia 10.09.2013 roku 
do godz. 23:59:59 dnia 16.09.2013 roku i dotyczyły zakupu produktu określonego w pkt 6 a Regulaminu,

c.  24.09.2013 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie zgłoszenia dokonane w sposób określony w pkt 10 Regulaminu, 
które zostały zarejestrowane w systemie komputerowym w etapie I od godz. 00:00:00 dnia 17.09.2013 roku 
do godz. 23:59:59 dnia 23.09.2013 roku i dotyczyły zakupu produktu określonego w pkt 6 a Regulaminu, 

d.  01.10.2013 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie zgłoszenia dokonane w sposób określony w pkt 10 Regulaminu, 
które zostały zarejestrowane w systemie komputerowym w etapie II od godz. 00:00:00 dnia 23.09.2013 roku 
do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2013 roku i dotyczyły zakupu produktu określonego w pkt 6 b Regulaminu, 

e.  08.10.2013 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie zgłoszenia dokonane w sposób określony w pkt 10 Regulaminu, 
które zostały zarejestrowane w systemie komputerowym w etapie II od godz. 00:00:00 dnia 01.10.2013 roku 
do godz. 23:59:59 dnia 07.10.2013 roku i dotyczyły zakupu produktu określonego w pkt 6 b Regulaminu, 

f.  15.10.2013 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie zgłoszenia dokonane w sposób określony w pkt 10 Regulaminu, 
które zostały zarejestrowane w systemie komputerowym w etapie II od godz. 00:00:00 dnia 08.10.2013 roku 
do godz. 23:59:59 dnia 14.10.2013 roku i dotyczyły zakupu produktu określonego w pkt 6 a Regulaminu. 

2.  Podczas każdego z losowań określonych w pkt 17 Regulaminu zostaną rozlosowane następujące nagrody: 
1 nagroda dodatkowa I stopnia oraz 100 nagród dodatkowych II stopnia. 

3.  W ramach danego losowania nagród dodatkowych, nagrody te losowane są od najbardziej do najmniej wartościowych. 
Jedno  zgłoszenie Uczestnika może być wylosowane w danym dniu losowania wyłącznie jeden raz. 
W Loterii jeden Uczestnik może wygrać dowolną liczbę nagród. 

4.  W dniu 15.10.2013 roku odbędzie się losowanie 3 nagród głównych w Loterii. Losowanie odbędzie się wyłącznie spośród 
tych Uczestników Loterii, którzy dokonali przynajmniej po jednym zgłoszeniu w każdym z etapów Loterii określonych 
w pkt 9 b Regulaminu. Za jedno zgłoszenie dokonane w etapie I Loterii oraz jedno zgłoszenie dokonane w etapie II Uczestnik 
otrzymuje jedna szansę w losowaniu nagród głównych. 

5.  Jeden Uczestnik może być wylosowany w losowaniu nagród głównych wyłącznie jeden raz. Uczestnik może wygrać 
wyłącznie jedną nagrodę główną w Loterii. 

6.  Na każdą z nagród głównych, oprócz zwycięskiego zgłoszenia zostaną wylosowane przez system po dwa zgłoszenia 
rezerwowe i umieszczone na liście w kolejności ich wylosowania na wypadek negatywnej weryfikacji zgłoszenia 
wylosowanego w pierwszej kolejności („lista Laureatów rezerwowych”). W pierwszej kolejności zostaną wylosowane 
zwycięskie zgłoszenia, następnie zgłoszenia rezerwowe pierwsze, a jako trzecie i ostatnie zgłoszenia rezerwowe drugie. 

7.  Wszystkie losowania odbywają się w biurze Organizatora przy ul. Floriańskiej 6/30D, 03-707 Warszawa.  Losowania nagród 
w Loterii dokonywane są przy użyciu programu komputerowego.

8. Wylosowane zgłoszenia zostaną zweryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody zgodnie z treścią pkt 25-33 Regulaminu.  
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POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRÓD

1.  W ciągu 3 dni roboczych następujących po dacie danego losowania, do Uczestników, których zgłoszenia zostały 
wylosowane, jako zwycięskie do nagrody głównej oraz nagrody dodatkowej I i II stopnia zostanie wysłana wiadomość e-mail 
z informacją o nagrodzie oraz trybie jej wydania. Wiadomość e-mail zostanie wysłana na adres mailowy, jaki Uczestnik podał 
podczas rejestracji wylosowanego zgłoszenia. 

2.  Weryfikowana osoba jest zobowiązana w ciągu 5 dni od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie przesłać 
(pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście): 

a. imię i nazwisko, które Uczestnik podał podczas rejestracji na stronie, 

b. dokładny adres wraz z kodem i miejscowością, na który ma zostać wysłana nagroda,

c. oryginał Ulotki 

na adres: Biuro Grymark, ul. Floriańska 6/30 D, 03-707 Warszawa. 

3.  Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania oryginałów Ulotek dotyczących wszystkich Zgłoszeń dokonanych 
przez tego Uczestnika. Organizator może przedstawić takie żądanie w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 25 
Regulaminu. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać (pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście): 
wymagane dokumenty wraz z danymi osobowymi, o których mowa w pkt 26 a, b Regulaminu w ciągu 5 dni kalendarzowych 
od daty postawienia takiego żądania na adres: Biuro Grymark, ul. Floriańska 6/30 D, 03-707 Warszawa. 

4.  O zachowaniu terminu do przesłania wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 26 i 27 Regulaminu decyduje data 
nadania przesyłki (w przypadku poczty kurierskiej) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysyłki za pomocą poczty), 
z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane wyłącznie przesyłki, które zawierają zgodną z Regulaminem datę nadania 
lub stempla pocztowego i jednocześnie wpłynęły pod ww. adres nie później niż w ciągu 12 dni kalendarzowych od daty 
wysłania powiadomienia za pomocą widomości e-mail 

5.  W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunku określonego w pkt 26 i 28 Regulaminu lub pkt 27 Regulaminu 
(w przypadku żądania Organizatora), wówczas traci on prawo do nagrody. W przypadku nagrody dodatkowej procedura 
weryfikacyjna jest zamykana. W przypadku nagrody głównej, prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika, który przesłał 
zgłoszenie wylosowane jako pierwsze rezerwowe. Procedura weryfikacyjna prawa do nagrody głównej odbywa się zgodnie 
z trybem pkt 30 - 33 Regulaminu. 

6.  Uczestnik, który nadesłał wylosowane pierwsze zgłoszenie rezerwowe, o wygranej zostanie powiadomiony w wiadomości 
email zgodnie z trybem pkt 25 Regulaminu w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia, w którym nie wpłynęła przesyłka 
wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 26 lub 27 Regulaminu (w przypadku żądania Organizatora) od uczestnika, 
którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie do nagrody głównej.

7.  Procedura weryfikacji Uczestnika, który wysłał wylosowane pierwsze zgłoszenie rezerwowe przeprowadzana jest zgodnie 
z trybem pkt 26-29 Regulaminu. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik, który przesłał zgłoszenie wylosowane jako 
pierwsze rezerwowe nie spełni warunku określonego w pkt 26 Regulaminu lub pkt 27 Regulaminu (w przypadku żądania 
Organizatora), wówczas traci on prawo do nagrody, które przechodzi na Uczestnika, który przesłał zgłoszenie wylosowane 
jako drugie rezerwowe. 

8.  Procedura weryfikacyjna Uczestnika, który wysłał wylosowane drugie zgłoszenie rezerwowe przeprowadzana jest zgodnie 
z trybem pkt 26-30 Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnik ten utraci prawo do nagrody wówczas nagroda nie zostanie 
rozdysponowana i pozostaje do dyspozycji  Organizatora. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej 03.12.2013 roku.

9. Uczestnik utraci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:

a. nie dopełni w terminie któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu; lub

b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub

c. podał błędne dane konieczne do przesłania nagrody (np. adres, który  nie istnieje); lub

d.  przesłana/przesłane (na żądnie Organizatora) Ulotki będą podrobione lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający 
ich odczytanie.
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

1.  Wyniki Loterii w postaci imienia, nazwiska i miejscowości dostępne będą w biurze Organizatora oraz na stronie 
www.oriflame.com/loteriaannamucha.

2.  Nagrody dodatkowe w Loterii zostaną wydane poprzez ich wysłanie przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską na adresy 
podane przez Laureatów najpóźniej do dnia 20.12.2013 roku.

3.  Nagrody główne zostaną zrealizowane do dnia 23.12.2013 roku. W przypadku, gdy nie będzie możliwości realizacji nagrody 
z powodu odwołania spotkania przez Annę Muchę, wówczas Organizator przeleje równowartość nagrody głównej na konto 
bankowe podane przez Laureata. 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

1.  Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii, zwaną dalej Komisją i wydał 
regulamin jej działania. W składzie Komisji znajduje się osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym 
przez Ministra Finansów.

2.  Z przebiegu każdego losowania zostanie sporządzony protokół. 

3.  Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora (Biuro Grymark ul. Floriańska 6/30 D, 03-707 Warszawa) 
oraz na stronie: www.oriflame.com/loteriaannamucha. Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem 
przesłania pisemnej prośby na ww. adres Organizatora (z dopiskiem „REGULAMIN LOTERIA”).  

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.  Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 31.12.2013 roku. 
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty 
lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na adres: Biuro Grymark 
ul. Floriańska 6/30 D, 03-707 Warszawa. 

2.  Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, 
kurierem lub dostarczone osobiście).

3.  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 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 gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis 
i powód reklamacji oraz treść żądania.

4.  Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 31.01.2014 roku 
(włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1.  Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

2.  Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi 
na reklamację.

http://www.oriflame.com/loteriaannamucha
http://www.oriflame.com/loteriaannamucha
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej 
ekwiwalentu pieniężnego. 

2. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

3. Uczestnicy Loterii zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacji jego postanowień.

4.  Dane osobowe Uczestników Loterii są pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia 
Loterii. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest - w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy 
- ADNOVA Sp z o. o., ul. Jana Czeczota 16/1, 02-607 Warszawa. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


