REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
"Zielona Loteria Leroy Merlin"
1.

Organizator i czas trwania loterii

1.1.

Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Zielona Loteria
Leroy Merlin", zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC,
CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080471,
NIP: 524-03-04-216 zwana dalej "Organizatorem". Loteria odbywa się na terenie
Sklepów należących do sieci Leroy Merlin, których lista stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu (zwanych dalej: "Sklepami").

1.2.

Loteria rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2020r. i trwa do dnia 6 listopada 2020r., tj.
do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. Sprzedaż towarów
uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2020r.
i trwa do dnia 15 lipca 2020r.

1.3.

Terytorium Loterii jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.

Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej:
"Regulamin").

1.5.

Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia
19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020r., poz. 847 z późn.zm).

2.

Warunki uczestnictwa w Loterii

2.1.

Uczestnikiem Loterii może być każda osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do
Loterii ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
spełniająca pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie (dalej:
"Uczestnik").

2.2.

W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Kancelarii Prawnej Law
Office Pasek Wiak & Co. sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przeprowadzeniu Loterii. Zakaz dotyczy także
członków ich rodzin. W Loterii mogą uczestniczyć pracownicy Leroy - Merlin Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2.3.

Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 2.2. rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.

3.

Zasady przeprowadzenia Loterii

3.1.

W okresie od dnia 25 czerwca 2020r. do dnia 15 lipca 2020r. w godzinach i dniach
otwarcia Sklepów, Uczestnik, po dokonaniu w wybranym Sklepie zakupu dowolnego
towaru lub towarów spośród dostępnych w danym Sklepie (zwanych dalej:
"Towarem") za dowolną kwotę, otrzymuje w kasie wraz z paragonem fiskalnym albo
fakturą VAT kupon Loterii (zwany dalej: "Kuponem"). Kupon składa się z dwóch
części przedzielonych perforacją w celu ułatwienia oderwania części przeznaczonej dla
nagród natychmiastowych wymienionych w pkt 4.1.1 do 4.1.9. Regulaminu. Każdy
Kupon posiada otwierane okienko dla nagrody natychmiastowej na którym
umieszczony jest napis „GRAJ O NAGRODĘ NATYCHMIASTOWĄ, OTWÓRZ OKIENKO”
oraz otwierane okienko na którym umieszczony jest napis „GRAJ O NAGRODY
GŁÓWNE, OTWÓRZ OKIENKO” i pod którym znajduje się kod alfanumeryczny (zwany
dalej: "Kodem") niezbędny do dokonania Zgłoszenia w Loterii i gry o nagrody
wymienione w pkt. 4.1.10 do 4.1.13. Regulaminu.

3.2.

Ponadto udział w Loterii możliwy jest poprzez dokonanie w okresie od dnia 25
czerwca 2020r. do dnia 15 lipca 2020r. zakupu dowolnego towaru lub towarów w
sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.leroymerlin.pl w którym
można dokonywać również zakupów za pośrednictwem aplikacji Leroy Merlin na
urządzenia mobilne w systemie Android i iOS, (zwanym dalej "Sklepem
Internetowym"). W przypadku zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym po
złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty za Towar Uczestnik otrzyma drogą
wiadomości email (na adres podany podczas składania zamówienia w Sklepie
Internetowym) kod internetowy (zwany dalej: "Kodem Online"). Za moment
dokonania zakupów przyjmuje się moment dokonania zatwierdzenia płatności za
zakupiony w Sklepie Internetowym Towar to jest zmiany statusu płatności na
„potwierdzone, w trakcie realizacji”. Jeden Uczestnik może otrzymać za zakupy
dokonane w Sklepie Internetowym jednego dnia maksymalnie 5 Kodów Online.

3.3.

Aby wziąć udział w Loterii na podstawie zakupów Towarów dokonanych w Sklepie
Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu, który jest
dostępny zgodnie z pkt. 8.1. oraz
dokonać w wybranym Sklepie w dniach od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia 15 lipca
2020 r. w godzinach i dniach otwarcia Sklepu zakupu za dowolną kwotę dowolnego
Towaru; oraz
odebrać z kasy Sklepu Kupon; oraz
sprawdzić informację znajdującą się pod otwieranymi okienkami; oraz
drugą część Kuponu z otwieranym okienkiem na którym umieszczony jest napis
„GRAJ O NAGRODY GŁÓWNE, OTWÓRZ OKIENKO” i pod którym znajduje się Kod
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Aby wziąć udział w Loterii na podstawie zakupów Towarów dokonanych w Sklepie
Internetowym Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu,
który jest dostępny zgodnie z pkt. 8.1. oraz
dokonać w Sklepie Internetowym w dniach od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia 15
lipca 2020 r. za dowolną kwotę dowolnego Towaru; oraz
odebrać email z Kodem Online, o którym mowa w pkt. 3.2.; oraz
zarejestrować do dnia 16 lipca 2020 r. (do godziny 23:59:59) Kod Online na stronie
www.loteria.leroymerlin.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy podając swoje imię,
nazwisko, adres email i numer telefonu; oraz
wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia
Loterii i zgodę na publikację - w przypadku wygrania w Loterii nagrody, o której
mowa w pkt. 4.1.10. - 4.1.13. Regulaminu – danych Uczestnika w postaci imienia,
pierwszej litery nazwiska oraz nazwy Sklepu w którym dokonał zakupów na stronie
www.loteria.leroymerlin.pl jak również zaakceptować Regulamin. Uczestnik może
wyrazić fakultatywną (nie obowiązkową) zgodę na przesyłanie informacji handlowej
przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72
środkami komunikacji elektronicznej.
Jeżeli po zarejestrowaniu Kodu Online na stronie www.loteria.leroymerlin.pl lub pod
otwieranym okienkiem na którym umieszczony jest napis „GRAJ O NAGRODĘ
NATYCHMIASTOWĄ, OTWÓRZ OKIENKO” w okienku pojawi się napis „GRATULUJEMY
WYGRANEJ! TWOJA NAGRODA TO” :
"Karta 20 zł" - oznacza to, że Uczestnik staje się zwycięzcą uprawnionym do odbioru
jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.1. Regulaminu.
"Karta 50 zł" - oznacza to, że Uczestnik staje się zwycięzcą uprawnionym do odbioru
jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.2. Regulaminu.
"Karta 100 zł" - oznacza to, że Uczestnik staje się zwycięzcą uprawnionym do odbioru
jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.3. Regulaminu.
"Hamak" - oznacza to, że Uczestnik staje się zwycięzcą uprawnionym do odbioru
jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.4. Regulaminu.
"Zestaw nasion" - oznacza to, że staje się zwycięzcą uprawnionym jest do odbioru
jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.5. Regulaminu.
"Rękawice" - oznacza to, że Uczestnik staje się zwycięzcą uprawnionym do odbioru
jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.6. Regulaminu.
"Sekator" - oznacza to, że Uczestnik staje się zwycięzcą uprawnionym do odbioru
jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.7. Regulaminu.
"Krzesło brazylijskie" - oznacza to, że Uczestnik staje się zwycięzcą uprawnionym do
odbioru jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.8. Regulaminu.
"Wiertarka" - oznacza to, że Uczestnik staje się zwycięzcą uprawnionym do odbioru
jednej z nagród, określonych w pkt. 4.1.9. Regulaminu.

W przypadku zarejestrowania Kodu Online na stronie www.loteria.leroymerlin.pl zwycięzca otrzymuje odpowiedni email z informacją o wygranej. Potwierdzenie
wygrania nagrody stanowi podstawę do odbioru przez Uczestnika tylko jednej
nagrody. Odbiór nagrody odbywa się na zasadach określonych w pkt. 5 Regulaminu.
Potwierdzenie wygrania nagrody nie upoważnia Uczestnika do dokonania zgłoszenia
do Losowania i gry o jedną z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.10 – 4.1.13
Regulaminu.
3.6.

Jeżeli po zarejestrowaniu Kodu Online pojawi się komunikat "Tym razem się nie
udało, ale GRASZ O NAGRODY GŁÓWNE" oznacza to, że Uczestnik nie wygrał jednej z
nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.9. Regulaminu, a jego zgłoszenie
automatycznie bierze udział w losowaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1.10. 4.1.13. Regulaminu. Jeżeli pod otwieranym okienkiem na którym umieszczony jest
napis „GRAJ O NAGRODĘ NATYCHMIASTOWĄ, OTWÓRZ OKIENKO” w okienku pojawi
się napis „Tym razem się nie udało. Otwórz drugie okienko i graj dalej na
loteria.leroymerlin.pl” - oznacza to, że Uczestnik nie wygrał jednej z nagród, o których
mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.9. Regulaminu, ale może wziąć udział w losowaniu nagród,
o których mowa w pkt. 4.1.10. - 4.1.13. Regulaminu. W takim wypadku, aby wziąć
udział w Losowaniu nagród, o których mowa w pkt. 4.1.10. - 4.1.13. Regulaminu
Uczestnik powinien dokonać rejestracji Kodu umieszczonego pod otwieranym
okienkiem na którym umieszczony jest napis „GRAJ O NAGRODY GŁÓWNE, OTWÓRZ
OKIENKO” poprzez: wypełnienie wszystkich pól formularza znajdującego się na
stronie internetowej www.loteria.leroymerlin.pl podając swoje imię i nazwisko, adres
e-mail, numer telefonu, Kod, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu przeprowadzenia Loterii i zgodę na publikację – w przypadku
wygrania w Loterii jednej z nagród głównych – danych Uczestnika w postaci imienia,
pierwszej litery nazwiska oraz nazwy Sklepu, w którym dokonał zakupów na stronie
www.loteria.leroymerlin.pl jak również zaakceptować Regulamin. Uczestnik może
wyrazić fakultatywną (nie obowiązkową) zgodę na przesyłanie informacji handlowej
przez Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72
środkami komunikacji elektronicznej.

3.7.
-

W celu wzięcia udziału w Losowaniu:
o którym mowa w pkt. 3.10.1. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Kodu lub Kodu
Online w okresie od dnia 25 czerwca 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 2 lipca
2020 r. do godziny 23:59:59.
o którym mowa w pkt. 3.10.2. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Kodu lub Kodu
Online w okresie od dnia 3 lipca 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 9 lipca 2020 r.
do godziny 23:59:59.
o którym mowa w pkt. 3.10.3. Uczestnik powinien dokonać rejestracji Kodu lub Kodu
Online w okresie od dnia 10 lipca 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 16 lipca 2020
r. do godziny 23:59:59.

-

-

W Losowaniu, o którym mowa w pkt. 3.10.4. i 3.11. Regulaminu biorą udział
wcześniej nie wylosowane Kody lub Kody Online zarejestrowane przez Uczestnika w
okresie od dnia 25 czerwca 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 16 lipca 2020 r. do
godziny 23:59:59.
3.8.

Losowania nagród, o których mowa w pkt 4.1.10. - 4.1.13. Regulaminu odbywają się
w siedzibie Organizatora pomiędzy godziną 11:30, a 15:30 (dalej każde z tych
losowań zwane będzie: "Losowaniem").

3.9.

Podczas każdego z Losowań wyłaniany jest jeden zwycięzca, któremu przyznawana
jest jedna z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.10. - 4.1.13. Regulaminu. Do
każdego Kodu lub Kodu Online przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna,
odpowiadająca kolejności zgłoszenia. W trakcie Losowania jest losowana ręcznie,
przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii,
liczba naturalna i na tej podstawie ustalany jest zwycięski Kod lub Kod Online i
Uczestnik, do którego ten Kod lub Kod Online należy. Liczba naturalna losowana jest
poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z
cyframi odpowiada ilości cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania
liczba w danym losowaniu – najwyższy numer Kodu lub Kodu Online. Następnie z
każdego pojemnika losowana jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul
powstaje liczba naturalna składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach.

3.10. Losowania zwycięzców Loterii odbywają się w następujących dniach:
3.10.1. Losowanie w dniu 3 lipca 2020 r. w którym losowany jest zwycięzca nagrody, o której
mowa w pkt. 4.1.11. Regulaminu;
3.10.2. Losowanie w dniu 10 lipca 2020 r. w którym losowany jest zwycięzca nagrody, o
której mowa w pkt. 4.1.11. Regulaminu;
3.10.3. Losowanie w dniu 17 lipca 2020 r. w którym losowany jest zwycięzca nagrody, o
której mowa w pkt. 4.1.11. Regulaminu;
3.10.4. Losowanie w dniu 17 lipca 2020 r. w którym losowany jest zwycięzca nagrody, o
której mowa w pkt. 4.1.12.Regulaminu;
3.11. Ponadto przeprowadzane są codzienne losowania od dnia 26 czerwca 2020 r. do dnia
17 lipca 2020 r. (z wyłączeniem dnia 28 czerwca 2020 r., 5 lipca 2020 r. i 12 lipca
2020 r.) w których losowanych jest dwóch zwycięzców nagrody, o której mowa w pkt.
4.1.10 oraz trzech zwycięzców nagrody, o której mowa w pkt 4.1.13. Regulaminu;
Każde zgłoszenie bierze udział w losowaniach realizowanych po terminie dokonania
Zgłoszenia.
3.12. Uczestnik, którego Kod lub Kod Online jest wylosowany podczas jednego Losowania,
o którym mowa w pkt. 3.10.1., 3.10.2. i 3.10.3. Regulaminu zostaje zwycięzcą jednej
z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.11., natomiast pierwszy Uczestnik, którego Kod
lub Kod Online jest wylosowany podczas Losowania, o którym mowa w pkt. 3.10.4.
zostaje zwycięzcą nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.12. Regulaminu. Uczestnik,

którego Kod lub Kod Online jest wylosowany podczas jednego Losowania, o którym
mowa w pkt. 3.11. Regulaminu zostaje zwycięzcą jednej z nagród, o których mowa w
pkt. 4.1.10. i 4.1.13. Regulaminu.
3.13. Dodatkowo w dniu każdego z Losowań, o których mowa w pkt 3.10. Regulaminu jest
losowanych trzech Uczestników w celu stworzenia listy rezerwowej zwycięzców
nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu, która to lista jest
wykorzystana w przypadku gdyby zwycięzca wyłoniony stosownie do postanowień
pkt. 3.10. Regulaminu nie spełniał warunków uprawniających do otrzymania nagrody.
3.14. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony podrobione, przerobione,
zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności,
a także, co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały
uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem nie uprawniają do
udziału w Loterii i otrzymania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie.
3.15

Kupony dostępne będą w Sklepach do momentu wykorzystania całości ich nakładów.

3.16. Jeden Uczestnik ma szansę wygrać w Loterii jedynie jedną nagrodę, o której mowa w
pkt. 4.1.10. - 4.1.13. Regulaminu.
4.

Nagrody Loterii

4.1.
W Loterii przewidziane są następujące Nagrody:
4.1.1. 1.257 nagród natychmiastowych w postaci karty podarunkowej uprawniającej do
dokonania zakupów w Sklepach Leroy Merlin o wartości 20 zł brutto każdy;
4.1.2. 1.257 nagród natychmiastowych w postaci karty podarunkowej uprawniającej do
dokonania zakupów w Sklepach Leroy Merlin o wartości 50 zł brutto każdy;
4.1.3. 1.257 nagród natychmiastowych w postaci karty podarunkowej uprawniającej do
dokonania zakupów w Sklepach Leroy Merlin o wartości 100 zł brutto każdy;
4.1.4. 1.257 nagród natychmiastowych w postaci hamaka o wartości 49,99 zł brutto każdy;
4.1.5. 72.735 nagród natychmiastowych w postaci zestawu nasion o wartości 1,99 zł brutto
każdy;
4.1.6. 15.051 nagród natychmiastowych w postaci zestawu rękawic ogrodowych o wartości
8,99 zł brutto każdy;
4.1.7. 6.273 nagród natychmiastowych w postaci sekatora nożycowego o wartości 24,90 zł
brutto każda;
4.1.8. 1.257 nagród natychmiastowych w postaci krzesła brazylijskiego o wartości 69,00 zł
brutto każdy;
4.1.9. 399 nagród natychmiastowych w postaci wiertarki udarowej 550W Bosch Easyimpact
5500 o wartości 165,00 zł brutto każda;
4.1.10. 38 nagród głównych w postaci karty podarunkowej uprawniającej do dokonania
zakupów w Sklepach Leroy Merlin o wartości 1.000 zł brutto każdy;

4.1.11. 3 nagrody główne w postaci samochodu osobowego Toyota Corolla Sedan Hybryda
silnik 1,8 Hybrid 122KM, kolor 209 Eclipse Black Lakier metalizowany o wartości
83.020 brutto zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 9.224 zł. Łączna wartość
jednej nagrody wynosi 92.244 zł brutto;
4.1.12. nagroda główna "Metamorfoza ogrodu / tarasu z Mają Popielarską" w postaci
vouchera uprawniającego do nabycia od firmy Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie usługi stylizacyjno-remontowej wybranego przez zwycięzcę
ogrodu / tarasu na warunkach i zasadach ustalonych pomiędzy zwycięzcą i firmą
Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zgodnie z jego
regulaminem o wartości 25.000 zł wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2.778 zł.
Łączna wartość nagrody wynosi 27.778 zł brutto.
4.1.13. 57 nagród głównych "Warsztaty kulinarne z Anną Starmach" w postaci vouchera
uprawniającego do nabycia od firmy Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie uczestnictwa w warsztatach kulinarnych z Anną Starmach na warunkach i
zasadach ustalonych pomiędzy zwycięzcą i firmą Leroy Merlin Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie oraz zgodnie z jego regulaminem o wartości 240 zł. Łączna
wartość jednej nagrody wynosi 240 zł brutto.
4.2.

Pula nagród w Loterii wynosi 1.221.534,27 zł brutto.

5.

Odbiór nagrody

5.1.

Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1.- 4.1.9. informowani są o wygranej
bezpośrednio po dokonaniu odczytu Kuponu poprzez informację znajdującą się pod
otwieranym okienkiem albo w przypadku dokonaniu zgłoszenia do Loterii z
wykorzystaniem Kodu Online za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku
Uczestnika dokonującego zgłoszenia do Loterii za pośrednictwem strony internetowej
zostanie wysłana automatyczna wiadomość email z informacją o wygranej. W dniu
Losowania zwycięzca jednego z Losowań, o których mowa w pkt. 3.10.1 – 3.10.4. i
3.11. Regulaminu jest informowany o wygranej nagrodzie i zasadach jej odbioru za
pośrednictwem bezpłatnego SMSa wysłanego do zwycięzcy Losowania oraz poprzez
korespondencję e-mail wysłaną na adres e-mail podany przy rejestracji Kodu lub
Kodu Online. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać nagrodę we wskazanym przez
Organizatora terminie.

5.2.

Zwycięzca, który dokonał zakupów w Sklepie w celu otrzymania jednej z nagród, o
których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.9. Regulaminu powinien nie później niż do dnia 17
lipca 2020 r. w godzinach otwarcia Sklepów zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi
Klienta Sklepu i przedstawić Kupon. Przed odbiorem nagrody Uczestnik zobowiązany
jest podpisać oświadczenie, że ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności
prawnych i jednocześnie nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu.
Zwycięzca, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym w celu otrzymania jednej
z nagród, o których mowa w pkt. 4.1.1. - 4.1.9. Regulaminu powinien nie później niż
do dnia 24 lipca 2020 r. wysłać na adres email Organizatora lm@fortis.pl podpisane

oświadczenie że ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i
jednocześnie nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2 Regulaminu, a także wskazać
adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrody o których mowa w
pkt 4.1.1. - 4.1.9. zostaną wysłane do zwycięzcy do dnia 17 sierpnia 2020 r.
5.3.

Nagrody o których mowa w pkt 4.1.10. zostaną wysłane do zwycięzców do dnia 17
sierpnia 2020 r. na adres wskazany przez zwycięzcę. Nagrody, o których mowa w pkt.
4.1.11. Regulaminu są wydawane zwycięzcy danego Losowania w sklepie Leroy
Merlin Targówek, znajdującym się w Warszawie przy ul. Malborskiej 35, natomiast
nagrody, o których mowa w pkt 4.1.12. i 4.1.13. Regulaminu są wydawane zwycięzcy
danego Losowania w Sklepie, w którym zwycięzca dokonał zakupów, we wskazanym
terminie nie później niż do dnia 9 października 2020 r.

5.4.

Przed odbiorem nagrody, o której mowa w pkt 4.1.10. - 4.1.13. Regulaminu
zwycięzca zobowiązany jest przesłać, na adres e-mail Organizatora lm@fortis.pl skan
lub zdjęcie części Kuponu, na której znajduje się zarejestrowany Kod, a w przypadku
zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym kopię korespondencji email otrzymanej
po rejestracji Kodu Online wraz z podpisanym oświadczeniem, zawierającym dane
Uczestnika (imię, nazwisko, nazwę i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, a w
przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, datę urodzenia) oraz że
posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie nie jest osobą, o której
mowa w pkt 2.2 Regulaminu. Dodatkowo zwycięzca nagrody, o której mowa w pkt
4.1.10. Regulaminu zobowiązany jest wskazać adres do doręczeń znajdujący się na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej na który zostanie wysłana nagroda. Wymienione
dokumenty powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7
dni od dnia danego Losowania, w związku z którym wyłoniony został dany zwycięzca.
Ponadto w dniu wydania nagrody zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia
swojej tożsamości jak również podpisania protokołu odbioru nagrody.

5.5.

W przypadku, gdyby zwycięzca któregokolwiek Losowania nie wypełnił warunków
uprawniających do otrzymania nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12.
Regulaminu, traci on prawo do tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody, o
której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu jest pierwsza osoba z listy
rezerwowej. W przypadku gdy pierwsza osoba z listy rezerwowej nie spełni
wszystkich warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odebrania nagrody,
o której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu, uprawnioną do otrzymania
nagrody, o której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu jest druga osoba z listy
rezerwowej. W przypadku gdy druga osoba z listy rezerwowej nie spełni wszystkich
warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odbioru nagrody, o której
mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu, uprawnioną do otrzymania nagrody, o
której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu jest trzecia osoba z listy
rezerwowej. W przypadku gdy trzecia osoba z listy rezerwowej nie spełni wszystkich
warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odbioru nagrody, o której

mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu, nagroda pozostaje do dyspozycji
Organizatora.
5.6.

W sytuacji, gdy zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu uprawnionym do otrzymania nagrody,
o której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu będzie pierwsza osoba z danej
listy rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem. Organizator skontaktuje
się z tą osobą nie później niż do 14 dni od dnia Losowania, w związku z którym
stworzona została dana lista rezerwowa. Pierwsza osoba z listy rezerwowej
zobowiązana jest przesłać na adres e-mail Organizatora lm@fortis.pl dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w pkt 5.4. Regulaminu. Wymienione dokumenty i
oświadczenia powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż
do 21 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista
rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez pierwszą osobę z danej listy rezerwowej
upływa w terminie 28 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została
dana lista rezerwowa.

5.7.

W przypadku gdy, pierwsza osoba z listy rezerwowej nie spełni warunków do
otrzymania nagrody o której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu osoba ta traci
prawo do tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody będzie druga osoba z
danej listy rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem. Organizator
skontaktuje się z tą osobą nie później niż do 35 dni od dnia Losowania, w związku z
którym stworzona została dana lista rezerwowa. Druga osoba z listy rezerwowej
zobowiązana jest przesłać na adres e-mail Organizatora lm@fortis.pl dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w pkt 5.4. Regulaminu. Wymienione dokumenty i
oświadczenia powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż
do 42 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista
rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez drugą osobę z danej listy rezerwowej
upływa w terminie 49 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została
dana lista rezerwowa.

5.8.

W przypadku gdy druga osoba z listy rezerwowej nie spełni warunków do otrzymania
nagrody o której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu osoba ta traci prawo do
tej nagrody, a uprawnionym do otrzymania nagrody będzie trzecia osoba z danej listy
rezerwowej stworzonej w związku z danym Losowaniem. Organizator skontaktuje się
z tą osobą nie później niż do 56 dni od dnia Losowania, w związku z którym
stworzona została dana lista rezerwowa. Trzecia osoba z listy rezerwowej
zobowiązana jest przesłać na adres e-mail Organizatora lm@fortis.pl dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w pkt 5.4. Regulaminu. Wymienione dokumenty i
oświadczenia powinny zostać doręczone do Organizatora w terminie nie dłuższym niż
do 63 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została dana lista
rezerwowa. Termin odbioru nagrody przez trzecią osobę z danej listy rezerwowej
upływa w terminie 70 dni od dnia Losowania, w związku z którym stworzona została
dana lista rezerwowa.

5.9.

Przed odbiorem nagrody o której mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu osoby z
listy rezerwowej również są zobowiązane potwierdzić swoją tożsamość oraz podpisać
protokół odbioru nagrody.

5.10. Nagrody w niniejszej Loterii są wydawane zwycięzcom zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019r.,
poz. 1378), co oznacza, że przed wydaniem nagrody w przypadku nagród, o których
mowa w pkt. 4.1.11. - 4.1.12. Regulaminu, nagrody pieniężne są potrącane przez
Organizatora i przeznaczane na zapłatę podatku.
5.11. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać
wymiany nagrody na inną nagrodę.
5.12. Wszystkie nagrody w Loterii są wydawane do dnia 9 października 2020 r.
6.

Komisja

6.1.

Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania
Loterii i wydał regulamin jej działania.

6.2.

W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w
zakresie gier hazardowych i Regulaminu.

6.3.

Komisja nadzoruje wykonanie przez
wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.4.

Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7.

Postępowanie reklamacyjne

7.1.

Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od
dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 19 października 2020 r. W wypadku nadania
reklamacji drogą pocztową za datę wniesienia reklamacji uważa się datę nadania
przesyłki zawierającej reklamację, pod warunkiem jednak doręczenia do Organizatora
takiej przesyłki do dnia 23 października 2020 r. Reklamacje wniesione po dniu 19
października 2020 r. lub w wypadku nadania drogą pocztową doręczone do
Organizatora po dniu 23 października 2020 r. nie będą rozpatrywane. Za datę
wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej
reklamację. Reklamacja może zostać także złożona za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

7.2.

Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i
nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym
reklamującego) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz

Organizatora

wszystkich

zobowiązań

przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności
uzasadniających reklamację. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do
komunikacji w sprawie złożonej reklamacji.
7.3.

Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora:
FORTIS – KOBYLIŃSKI, DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI Spółka jawna
ul. Gawińskiego 7
01 – 645 Warszawa
lub na adres email: reklamacje@fortis.pl
z dopiskiem: "reklamacja loterii – Zielona Loteria Leroy Merlin"

7.4.

Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem
wewnętrznej komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej.

7.5.

Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą
listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email
w przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, ale nie później niż do dnia 6
listopada 2020 r.

7.6.

Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6
miesięcy od dnia wymagalności.

7.7.

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

8.

Postanowienia końcowe

8.1.

Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod
adresem: www.loteria.leroymerlin.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy
ul. Gawińskiego 7, a także w Punkcie Obsługi Klienta każdego ze Sklepów oraz na
stronie internetowej pod adresem: www.leroymerlin.pl. Na pisemny wniosek
Uczestnika Organizator zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii
drogą pocztową.

8.2.

Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią
Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie
zasad Loterii, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają
go do udziału w Loterii.

8.3.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

pracy

8.4.

Na żądanie zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej
wygranej z zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o
grach hazardowych.

8.5.

Wszelkie spory wynikające z Loterii są rozpatrywane przez właściwy sąd według
przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.6.

Administratorem danych osobowych dla celów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem loterii „Zielona Loteria Leroy Merlin” jest FORTIS – KOBYLIŃSKI,
DAWIEC, CHRABONSZCZEWSKI spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul.
Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000080471. Dane Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia loterii
w tym wydania nagród, prowadzenia ewidencji, rozpatrywania reklamacji na
podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i w okresie w niej
przewidzianym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania
nagrody i – w przypadku zgłoszenia takiego żądania – otrzymania imiennego
zaświadczenia o uzyskanej przez laureata wygranej jak również – w przypadku
reklamacji – jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

8.7.

W razie wyrażania zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Leroy - Merlin
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72 środkami komunikacji
elektronicznej. Administratorem danych osobowych jest Leroy-Merlin Polska
sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa. Informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Leroy - Merlin Polska sp. z o.o.
zawarte są w Polityce prywatności na stronie www.leroymerlin.pl.

Załącznik nr. 1 Lista sklepów biorących udział w loterii
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nazwa
BEŁCHATÓW
BIAŁYSTOK HETMAŃSKA
BIAŁYSTOK PRODUKCYJNA
BIELSKO-BIAŁA
BYDGOSZCZ
CIESZYN
CZĘSTOCHOWA
GDAŃSK
GDAŃSK OLIWA
GLIWICE ARENA
GLIWICE II RYBNICKA
INOWROCŁAW
JABŁONNA
JELENIA GÓRA
KALISZ
KATOWICE
KATOWICE
KŁODZKO
KONIN
KRAKÓW II CZYŻYNY
KRAKÓW MODLNICZKA
KRAKÓW WIELICZKA
KROSNO
LEGNICA
LUBLIN C.H. OLIMP
LUBLIN FELIN
ŁÓDŹ MANUFAKTURA
ŁÓDŹ PORT
MIELEC
MIKOŁÓW
OLSZTYN
OPOLE
PIASECZNO
PIŁA
PŁOCK
POZNAŃ II KOMORNIKI
POZNAŃ POSNANIA
POZNAŃ SUCHY LAS
POZNAŃ SWADZIM
POZNAŃ SWARZĘDZ
PUŁAWY
RUMIA

Adres
ul. Armii Krajowej 9, 97-400 Bełchatów
ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok
ul. Produkcyjna 86, 15-680 Białystok
Ul. Bohaterów Monte Cassino 419, 43-300 Bielsko-Biała
ul. Rejewskiego 5, 85-791 Bydgoszcz
ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn
Al. Krakowska 7, 42-262 Poczesna Nowa Wieś
ul. Szczęśliwa 7, 80-176 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk
Al. J.Nowaka Jeziorańskiego 3, 44-102 Gliwice
ul. Rybnicka 207, 44-122 Gliwice
ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław
ul. Akademijna 51, 05-110 Jabłonna
ul. Legnicka 3, 58-500 Jelenia Góra
ul. Poznańska 121-131, 62-800 Kalisz
ul. Alpejska 4, 40-028 Katowice
ul. Baildona 60, 40-115 Katowice
ul. Noworudzka 2a, 57-300 Kłodzko
ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin
Ul. Medweckiego 2, 31-870 Kraków
ul. Modlniczka 300, 32-085 Modlnica
ul. Krakowska 22, 32-020 Wieliczka
ul. Bieszczadzka 33, 38-400 Krosno
ul. Objazdowa 6, 59-220 Legnica
ul. Spółdzielczości Pracy, 36 20-147 Lublin
ul. Wincentego Witosa 32, 20-315 Lublin
Ul. Karskiego 5, 91-071 Łódź
ul. Pabianicka 245, 93-457 Łódź
ul. Powstańców warszawy 6, 39-300 Mielec
ul. Gliwicka 28, 43-190 Mikołów
ul. Juliana Tuwima 25, 10-747 Olsztyn
ul. Wrocławska 156, 45-837 Opole
ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno
ul. 500-Lecia Piły 5, 64-920 Piła
ul. Trasa księdza Jerzego Popiełuszki 2, 09-410 Płock
ul. Głogowska 436, 60-004 Poznań
ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań
ul. Złotnicka 1, 62-002 Suchy Las
ul. Św. Antoniego 6, 62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 4a, 62-020 Swarzędz
ul. Dęblińska 20, 24-100 Puławy
ul. Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

RADOM
RZESZÓW KRASNE
RZESZÓW II
SIERADZ
SOSNOWIEC
SZCZECIN GOLISZA
SZCZECIN KOŁBASKOWO
SZCZECIN STRUGA
ŚWIDNICA
TARNÓW
TORUŃ
WARSZAWA ARKADIA
WARSZAWA BIAŁOŁĘKA
WARSZAWA GIGAMARKET
WARSZAWA JANKI
WARSZAWA MARSA
WARSZAWA STREFA WNĘTRZA
WARSZAWA TARGÓWEK
WOŁOMIN
WROCŁAW II GRANICZNA
WROCŁAW III KRAKOWSKA
WROCŁAW KARKONOSKA
WROCŁAW MIRKÓW
ZGORZELEC
ZIELONA GÓRA
ŻORY

ul. Wierzbicka 145, 26-620 Radom
Krasne 20a, 36-007 Krasne
Al. Witosa 19, 35-115 Rzeszów
ul. Henryka Sienkiewicz 1, 98-200 Sieradz
ul. Zuzanny 26, 41-200 Sosnowiec
ul. Ustowo 49, 70-001 Ustowo
ul. A. Struga 31, 70-784 Szczecin
ul. A. Struga 31, 70-784 Szczecin
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22, 58-100 Świdnica
ul. Błonie 4/14, 33-104 Tarnów
Szosa Lubicka 155, 87-100 Toruń
ul. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
ul. Modlińska 8, 02-216 Warszawa
ul. Aleje Jerozolimskie 244, 02-697 Warszawa
ul. Mszczonowska 2, 05-090 Janki
ul. Marsa 56C, 04-242 Warszawa
ul. Ostrobramska 73 b, 04-175 Warszawa
ul. Malborska 35, 03-286 Warszawa
ul. Geodetów 2, 05-200 Wołomin
ul. Graniczna 4, 54-610 Wrocław
ul. Krakowska 51, 50-424 Wrocław
Ul. AL. Karkonoska 85, 53-015 Wrocław
ul. Kiełczowska 1E, 55-095 Mirków
ul. Jeleniogórska 38, 59-900 Zgorzelec
ul. Batorego 172, 65-735 Zielona Góra
Ul. Francuska 4 , 44-240 Żory

