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Regulamin loterii promocyjnej „Loteria dla prenumeratorów Jagodnika” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą: „Loteria dla prenumeratorów Jagodnika”: (zwana dalej 

„Loterią”). 

2. Organizatorem loterii jest Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w 02-316 Warszawa,  

ul. Kaliska 1 m. 7, e-mail: j.kludka@oikos.net.pl zarejestrowana w KRS w Warszawie nr 0000082863, 

(„Organizator”). 

3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Warszawie. 

4. Loteria urządzana jest na terenie Polski, rozpoczyna się 28.09.2018 r. i kończy się 12.02.2019 r. Dniem 

zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 

5. Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii ("Sprzedaż promocyjna") rozpoczyna się 

28.09.2018 r. a kończy 09.01.2019 r. o godzinie 13.00.  Zakup towarów objętych Loterią przed lub po 

niniejszym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 

 

UCZESTNICY LOTERII 

6. Loteria przeznaczona jest dla prenumeratorów magazynu „Jagodnik” – pełnoletnich osób fizycznych lub 

prawnych lub osób nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkałych lub mających siedzibę na 

terenie Polski („Uczestnik”).  

7. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację Loterii, pracownicy 

Organizatora Loterii, jak również ich najbliższe rodziny, tj. osoby spokrewnione z nimi w I stopniu linii 

prostej. 

8. Biorąc udział w Loterii Uczestnik wyraża zgodę na to, że przez okres jednego roku od daty wydania 

nagród nie może ich odsprzedać jak również zlikwidować, zasłonić ani zniekształcić oznakowań 

sponsorów nagród umieszczonych przez Organizatora Loterii na nagrodach. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

9. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Oficyna Wydawnicza 

Oikos Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kaliskiej 1/7, 02-360 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych 

odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

10. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@oikos.net.pl. 

11. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia loterii, 

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także jeśli 

uczestnik wyrazi na to fakultatywną zgodę w celach marketingowych.  

12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w loterii.  
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13. Uczestnikom loterii, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz przysługuje prawo do:  

a) poprawiania i sprostowania danych,  

b) żądania usunięcia danych,  

c) ograniczenia przetwarzania danych,  

d) przenoszenia danych,  

e) wniesienia sprzeciwu,  

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

14. Organizator zbiera od uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko,  

b) numer telefonu,  

c) adres zamieszkania, 

c) adres email (fakultatywnie).  

15. Organizator zbiera ponadto od zwycięzcy następujące dane:  

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody), 

b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),  

c) data urodzenia i obywatelstwo,  

d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego. 

16. Uczestnikom loterii przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych     

Osobowych.   

17. Organizator oświadcza, iż dane uczestników loterii nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą poddawane profilowaniu.  

18. Dane uczestników loterii nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa.  

19. Dane uczestników loterii będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów.  

20. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku  

z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie 

wystąpienia i wadze zagrożenia. 

21. Uczestnik fakultatywnie może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej  

w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2017, poz. 

1219). 

 

ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

22.  Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik zobowiązany jest w trakcie trwania Sprzedaży Promocyjnej spełnić 

łącznie następujące warunki: 

a) opłacić dowolną liczbę prenumerat czasopisma „Jagodnik” na okres 12 lub 24 miesięcy 

(„Prenumerata”). Zakup Prenumeraty powinien zostać potwierdzony poprzez zaksięgowanie 

wpłaty. 

b) zgłosić chęć udziału w Loterii na jeden z dwóch możliwych sposobów („Zgłoszenie”): 
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• kompletnie wypełniając Kupon dostępny na stronie internetowej czasopisma „Jagodnik” - 

www.jagodnik.pl zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami, tak aby zostały zawarte 

minimum następujące dane uczestnika: imię, nazwisko i/lub nazwa Firmy, dokładny 

adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta), numer 

telefonu kontaktowego oraz w przypadku posiadania, adres e-mail; 

• czytelnie i kompletnie wypełniając Kupon zgłoszeniowy („Kupon”) dołączony do 

czasopisma „Jagodnik” lub Kupon dostępny na targach ogrodniczych (Targi 

Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019, 9.01.2019 roku do godziny 13:00), które będą 

dystrybuowały hostessy, w trakcie trwania Sprzedaży Promocyjnej, zgodnie  

z zamieszczonymi na Kuponie wskazówkami, tak aby zostały zawarte minimum 

następujące dane uczestnika: imię, nazwisko i/lub nazwa Firmy, dokładny adres (ulica, 

numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, poczta), numer telefonu 

kontaktowego oraz, w przypadku posiadania, adres e-mail. Dodatkowo Kupon powinien 

zawierać datę i własnoręczny podpis Uczestnika. Prawidłowo wypełniony Kupon należy 

wysłać na adres siedziby Organizatora (o prawidłowym dokonaniu zgłoszenia decyduje 

data wpłynięcia Kuponu do Organizatora) lub wrzucić do urny loteryjnej wystawionej na 

stoiskach Organizatora podczas wyżej wymienionych targów ogrodniczych.  

W losowaniu nagród I stopnia będą brały udział Kupony wrzucone do urny podczas 

Targów Sadownictwa i Warzywnictwa 9.01.2019 do godziny 13:00 oraz Kupony wysłane 

pocztą, które dotrą do biura Organizatora nie później niż 8.01.2019 do godziny 17:00 

oraz kupony nadesłane drogą elektroniczną nie później niż 8.01.2019 do godziny 17:00. 

c) W razie wątpliwości czy Prenumerata została opłacona, co jest warunkiem koniecznym wzięcia 

udziału w Loterii, należy zachować dokument potwierdzający opłacenie Prenumeraty. 

23. Wszystkie kupony przesłane pocztą i wrzucone do urny podczas wyżej wymienionych targów 

ogrodniczych oraz Kupony wypełnione na stronie www.jagodnik.pl są weryfikowane przez Organizatora, 

w celu potwierdzenia opłacenia Prenumeraty, co jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Loterii. 

24. Każdy Uczestnik może opłacić dowolną liczbę Prenumerat. Za każdą jedną opłaconą roczną (12 

miesięcy) Prenumeratę przysługuje prawo do przesłania lub wrzucenia do urny jednego Kuponu lub 

jednego Kuponu wypełnionego na stronie www.jagodnik.pl. Za każdą jedną opłaconą dwuletnią 

prenumeratę (24 miesiące) przysługują odpowiednio dwa Kupony. Aktualna cena Prenumeraty jest 

podana w stopce redakcyjnej każdego bieżącego numeru czasopisma „Jagodnik” oraz na stronie 

internetowej: www.jagodnik.pl. 

25. Wzór Kuponu jest dołączony do niniejszego Regulaminu - Załącznik nr 1. 

26. W Loterii nie są uwzględniane Kupony zawierające dane więcej niż jednego uczestnika, nieczytelne, 

niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo. 

 
NAGRODY 

27. Do rozlosowania w Loterii przewidziano następujące nagrody: 

a) 10 (dziesięć) nagród I stopnia w postaci: 

Nagroda pierwsza: Skuter KYMCO AGILITY CARRY 50 (4T) 2017 (5490 zł)  + zestaw nawozów: 

Starter 10l,  Axis 5l, Gold 5l, Vital 5l, Elite 5l, Leos 5l, Maxifruit 5l (2420 zł) o łącznej wartości 7910 zł 

brutto; 

Nagroda druga: Voucher na zakup produktów w sklepie Geocover (2500 zł), voucher pobytowy dla 

dwóch osób w SPA (840 zł) o łącznej wartości 3340 zł brutto; 
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Nagroda trzecia: Oprogramowanie MaxCrop do zarządzania gospodarstwem o wartości 3000 zł 

brutto; 

Nagroda czwarta: nagrody od firmy Arysta: Calibra 5 l, Floramite 1l, Vaxiplant 1l o wartości 1500 zł 

brutto. 

Nagroda piąta: Voucher na zakup produktów w sklepie textilo.com.pl o wartości 1200 zł brutto; 

Nagroda szósta: Voucher na zakup produktów w sklepie agrotkaniny24.pl o wartości 1200 zł 

brutto; 

Nagroda siódma: Zestaw ogrodniczy Bahco: siekiera SUC-1.7-800 (266 zł), sekator dwuręczny 

P160-SL-75 (365 zł), sekator jednoręczny PXR-M2 (358 zł), piła składana LAP-KNIFE (139 zł)  

o wartości 1128 zł brutto; 

Nagroda ósma: Zestaw nawozów: Flipper 5l, Prolonger 5l, Active 5l, Deforma 0,25l  1100 zł brutto. 

Nagroda dziewiąta: Filtr półautomatyczny F6400 (2’) o wartości 1050 zł brutto; 

Nagroda dziesiąta: voucher na zestaw opakowań Sofrupak o wartości 1000 zł brutto; 

 

b) Dwadzieścia cztery nagrody comiesięczne. W każdym z trzech comiesięcznych losowań do 

wygrania jest osiem nagród II stopnia, w postaci: 

Losowanie w październiku: 

Nagroda pierwsza: Oprogramowanie MaxCrop do zarządzania gospodarstwem o wartości 1200 zł 

brutto; 

Nagroda druga: rolka taśmy kroplującej T-Tape (2300 metrów) od firmy Rivulis o wartości 900 zł 

brutto; 

Nagroda trzecia: zestaw narzędzi od firmy Agrosimex: sekator profesjonalny F2, nożyce 

sadownicze B190 (300 zł), badania składu gleby SPECTRAPID (507 zł) o wartości 807 zł brutto; 

Nagroda czwarta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda piąta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda szósta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda siódma: siatka do podtrzymywania pędów malin - rolka 1,7 x 500 mb od firmy Ceres  

o wartości 300 zł brutto 

Nagroda ósma: siekiera SUC—1.0-710 od firmy Bahco o wartości 231 zł brutto. 

 

Losowanie w listopadzie: 

Nagroda pierwsza: oprogramowanie MaxCrop do zarządzania gospodarstwem o wartości 1200 zł 

brutto; 

Nagroda druga: rolka taśmy kroplującej T-Tape (2300 metrów) od firmy Rivulis o wartości 900 zł 

brutto;  

Nagroda trzecia: zestaw narzędzi od firmy Agrosimex: sekator profesjonalny F2, nożyce 

sadownicze B190 (300 zł), badania składu gleby SPECTRAPID (507 zł) o wartości 807 zł brutto;  

Nagroda czwarta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda piąta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda szósta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda siódma: siatka do podtrzymywania pędów malin - rolka 1,7 x 500 mb od firmy Ceres  

o wartości 300 zł brutto 

Nagroda ósma: siekiera SUC—1.0-710 od firmy Bahco o wartości 231 zł brutto. 
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Losowanie w grudniu: 

Nagroda pierwsza: oprogramowanie MaxCrop do zarządzania gospodarstwem o wartości 1200 zł 

brutto; 

Nagroda druga: rolka taśmy kroplującej T-Tape (2300 metrów) od firmy Rivulis o wartości 900 zł 

brutto; 

Nagroda trzecia: zestaw narzędzi od firmy Agrosimex: sekator profesjonalny F2, nożyce 

sadownicze B190 (300 zł), badania składu gleby SPECTRAPID (505 zł) o wartości 805 zł brutto; 

Nagroda czwarta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda piąta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda szósta: voucher na zakup produktów w sklepie.geocover o wartości 500 zł brutto; 

Nagroda siódma: siatka do podtrzymywania pędów malin - rolka 1,7 x 500 mb od firmy Ceres  

o wartości 300 zł brutto 

Nagroda ósma: siekiera SUC—1.0-710 od firmy Bahco o wartości 231 zł brutto. 

c) Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 37 240 zł brutto (trzydzieści siedem tysięcy dwieście 

czterdzieści złotych). 

28. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, które 

obowiązują Uczestników. W przypadku, gdy nagrodę o wartości powyżej 2280 zł wygrywa osoba 

fizyczna Organizator zobowiązany jest przed wydaniem nagrody pobrać podatek, o którym mowa w art. 

30 ust. 1 pkt.2. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2018 roku, poz. 1509), przelewem na wskazany przez Organizatora numer konta. Organizator 

zobowiązany jest odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku 

wygrywających osób prawnych podatek odprowadzany jest przez nie zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1036) 

 
ZASADY PROWADZENIA LOSOWANIA NAGRÓD 

29. Losowania nagród II stopnia odbywają się w siedzibie Organizatora w następujących terminach: 

a) 15.10.2018 r. (spośród kuponów, które wpłyną do Organizatora od dnia 28 września 2018 roku 

do dnia 14 października 2018 roku włącznie) 

b) 15.11.2018 r. (spośród kuponów, które wpłyną do Organizatora od dnia 28 września 2018 roku 

do dnia 14 listopada 2018 roku włącznie) 

c) 18.12.2018 r. (spośród kuponów, które wpłyną do Organizatora od dnia 28 września 2018 roku 

do dnia 17 grudnia 2018 roku włącznie) 

Nagrody losowane są w następującej kolejności: najpierw nagroda ósma, później nagroda siódma, 

później szósta, piąta, czwarta, trzecia, druga a na końcu pierwsza nagroda II stopnia. 

30. Losowanie nagród I stopnia odbywa się w dniu 09.01.2019 r. o godzinie 13:30, spośród wszystkich 

Kuponów, na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie (al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Wolica 

114d) podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2019. Nagrody I stopnia losowane są  

w następującej kolejności: najpierw nagroda dziesiąta, dziewiąta, ósma, siódma, szósta, piąta, czwarta, 

trzecia, druga a na końcu nagroda pierwsza. 

31. Ręczne losowanie nagród prowadzone jest przez osobę upoważnioną przez Komisję, pod nadzorem 

Komisji, w ten sposób, że każdy z zebranych Kuponów (czyli Kupony wrzucone do urny podczas targów 

ogrodniczych, Kupony, które zostały wypełnione na stronie www.jagodnik.pl zostaną wydrukowane przez 

Organizatora, Kupony przesłane pocztą) zostanie wrzucony do pojemnika, z którego prowadzący 
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losowanie pobiera, bez udziału wzroku przypadkowy Kupon zgłoszeniowy. Wynik zależny jest od 

losowości. 

 

WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, SPOSÓB OGŁASZANIA ZWYCIĘZCÓW I ODBIÓR NAGRÓD 

32. Zwycięzca nagrody jest powiadamiany telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku 

losowania, w ciągu 24 godzin od momentu losowania. 

33. W przypadku, gdy kontakt telefoniczny, określony w punkcie 32 Regulaminu, ze Zwycięzcą nie będzie 

możliwy, bądź Zwycięzca odmówi odebrania nagrody, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora 

Loterii. Dokumentem losowania jest protokół potwierdzający, że losowanie zostało przeprowadzone 

zgodnie z Regulaminem. Protokół jest podpisywany przez członków Komisji.  

34. Wylosowane zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych 

w Regulaminie. 

35. Zwycięzca przed odbiorem nagrody jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi (osobiście, drogą 

mailową lub pocztową) danych osobowych, zgód i oświadczeń stanowiących treść Załącznika numer 2 

do Regulaminu udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.jagodnik.pl w trakcie 

trwania Loterii. 

36. Zwycięzca nagród I i II stopnia jest zobowiązany, w ciągu 4 dni roboczych od powiadomienia go  

o wygranej, dostarczyć Organizatorowi (osobiście, drogą mailową lub pocztową) wszystkich danych  

o których mowa w pkt. 35 Regulaminu. O zachowaniu terminu do przesłania lub osobistego dostarczenia 

ww. danych decyduje data stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego) lub data wpłynięcia do 

Organizatora (dostarczenie osobiste lub drogą mailową). Jeśli Uczestnik nie prześle lub nie dostarczy 

osobiście danych niezbędnych do wydania nagrody, w terminie czterech dni roboczych od 

powiadomienia o wygranej oraz jeśli ww. dane nie wpłyną do Organizatora w ciągu ośmiu dni roboczych 

od powiadomienia o wygranej, pomimo ich prawidłowego terminu nadania zgodnie z datą stempla 

pocztowego, oznacza to rezygnację z Nagrody. 

37. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia  

z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej pięć sygnałów, włączenie się poczty głosowej, 

brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony 

aparat telefoniczny). 

38. Przekazanie Zwycięzcy nagrody I stopnia następuje do dnia 29.01.2019 r. Przekazanie nagród II stopnia 

następuje w przeciągu 10 dni roboczych od daty losowania. Nagrody zarówno I jak i II stopnia zostaną 

przekazane osobiście lub poprzez kuriera. Sposób przekazania nagrody jest ustalany ze Zwycięzcą 

indywidualnie. 

39. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

40. Zwycięzcy Loterii nie przysługuje możliwość otrzymania równowartości pieniężnej wylosowanej nagrody. 

41. Wyniki Loterii, czyli nazwa przedsiębiorstwa lub imię oraz pierwsza litera nazwiska, dostępne są  

w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.jagodnik.pl nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od 

daty losowania. 

 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

42. Nadzór nad przebiegiem Loterii sprawuje Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji 

wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo 

zawodowe wydane przez Ministra Finansów upoważniające do nadzorowania loterii promocyjnej. 
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43. Komisja sporządza protokół z losowania wraz z podaniem wyników Loterii. Uczestnik może zapoznać 

się z protokołem na swoje żądanie. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

44. Prawo do składania reklamacji dotyczących loterii promocyjnej przysługuje każdemu Uczestnikowi. 

Reklamacje z tytułu udziału w niniejszej Loterii mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 31.01.2019 r.  

O dochowaniu terminu reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do 

Organizatora po dniu 05.02.2019 r., nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego terminu nadania 

zgodnie z datą stempla pocztowego. 

45. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem 

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „Loteria dla prenumeratorów Jagodnika - 

reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe i adres Uczestnika, datę i miejsce 

zdarzenia, którego dotyczy, rodzaj gry, opis i powód reklamacji oraz treść żądania.  

46. Reklamacje rozpatruje Komisja w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich otrzymania, jednak nie później 

niż do dnia 12.02.2019 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji). Po 

wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 

nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 

47. Roszczenia związane z udziałem w Loterii 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. 

48. Wszelkie spory dotyczące loterii rozstrzyga właściwy sąd powszechny. 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

49. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej, 

banków, operatorów serwisów internetowych z których korzystają Uczestnicy. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności także za działania lub zaniechania Uczestnika. 

50. Pełny Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora w dni robocze w godz. 9-15 od 28.09.2018 r. 

do 12.02.2019 r. oraz na www.jagodnik.pl. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin przesyłany jest 

Uczestnikowi pocztą przez Organizatora. 

51. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu. 

52. Do spraw nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy 

o grach hazardowych oraz inne przepisy prawa. 

53. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu  

i akceptacją jego postanowień. 

 


