REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„PIT w Gdańsku. Się opłaca!”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”,
zwaną dalej „loterią”.
2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165) oraz zezwolenia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.
4. Zasięg loterii – loteria organizowana jest na obszarze miasta Gdańsk.
5. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.03.2018 r. a kończy w dniu
27.07.2018 r., termin ten obejmuje zgłoszenie się do loterii, losowanie nagród, wydanie
nagród, a także termin składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji, przy czym dniem
zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni dzień postępowania reklamacyjnego.
6. DEFINICJE
6.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej „loterią”.
6.2 Termin zgłaszania się do loterii – uczestnicy mogą zgłaszać się do loterii w okresie od
01.03.2018 r. do 05.05.2018 r.
6.3 Deklaracja podatkowa – PIT – poprawnie wypełniona i złożona przez uczestnika
w każdy przewidziany prawem sposób (np. drogą elektroniczną, bezpośrednio we właściwym
urzędzie skarbowym, drogą pocztową) w terminie ustawowym, odpowiednim dla każdej
deklaracji, nie później niż do dnia 30.04.2018 r., deklaracja podatkowa PIT (podatek
dochodowy) za rok 2017 r. (w tym deklaracja złożona w trybie korekty), w jednym z urzędów
skarbowych w Gdańsku właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania
uczestnika. Uczestnik w deklaracji podatkowej PIT musi wskazać Gdańsk jako miejsce
zamieszkania. Do potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że deklaracja podatkowa
złożona w imieniu podatnika przez przewidziany prawem organ uznawana jest za
prawidłową.
W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków i złożenia jednej deklaracji PIT, każdy z
małżonków ma prawo do zgłoszenia się do loterii.
6.4 Miejsce zamieszkania – centrum interesów osobistych i życiowych, miejsce z którym
osoba związała aktualnie swoje życie.
6.5 Zgłoszenie do loterii – poprzez zgłoszenie do loterii rozumie się spełnienie przez
uczestnika warunków opisanych w niniejszym regulaminie oraz złożenie formularza
zgłoszeniowego. Do loterii można zgłosić się poprzez kompletne i prawidłowe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej i wysłanie go za pośrednictwem strony
internetowej loterii.

6.6 Formularz zgłoszeniowy – specjalnie przygotowany do potrzeb loterii formularz w
formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy zawiera miejsce na podanie przez uczestnika
następujących, obowiązkowo wymaganych danych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) nr PESEL lub data urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL,
d) numer telefonu komórkowego do uczestnika,
e) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail (nie dotyczy uczestnika
nieposiadającego adresu e-mail),
f) nazwa i adres Urzędu Skarbowego w Gdańsku aktualnie właściwego dla miejsca
zamieszkania uczestnika loterii, w którym została złożona deklaracja podatkowa PIT
za 2017 r.,
g) w przypadku osoby składającej po raz pierwszy deklarację podatkową PIT w
Gdańsku – zaznaczenie w formularzu oświadczenia „Po raz pierwszy składam PIT w
Gdańsku.”,
h) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez
Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „PIT w Gdańsku. Się
opłaca!”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi
prawo wglądu do nich, żądania ich poprawiania, usunięcia i zaprzestania przetwarzania.”


„Sprawdziłam/em poprawność danych podanych
zgłoszeniowym. Podane dane są prawidłowe.”
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Na formularzu zgłoszeniowym znajdzie się również następujące oświadczenie organizatora
loterii:
„Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia
wzięcie udziału w loterii. Dane osobowe uczestników zostaną zniszczone niezwłocznie po
zakończeniu loterii, z tym że dane osobowe laureatów loterii będą przechowywane przez 5
lat od końca roku, w którym nagroda została wydana.”
Po prawidłowym zgłoszeniu do loterii, na stronie internetowej loterii, uczestnik otrzyma
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlenie takiego komunikatu wraz
z unikatowym kodem formularza zgłoszeniowego. Dodatkowo w przypadku uczestników,
którzy w formularzu zgłoszeniowym podają swój adres e-mail, unikatowy kod zgłoszenia
będzie wysłany do uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email a dodatkowo organizator wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (na koszt
organizatora) poprzez wiadomość SMS na wskazany przez uczestnika w zgłoszeniu nr tel.
komórkowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub
urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie uczestnika loterii np. za
umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta
uczestnik, informacji e–mail od organizatora, o której mowa w powyższym zdaniu,
w kategorii „wiadomości- śmieci / SPAM” w skrzynce odbiorczej uczestnika loterii.
ZGŁOSZENIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ
6.7 Strona internetowa loterii – przygotowana przez organizatora strona internetowa
znajdująca się pod adresem www.rozliczpitwgdansku.pl oraz www.gdansk.pl/pit. Na stronie
internetowej loterii znajdować się będzie zakładka z formularzem zgłoszeniowym do loterii.

6.8 Zgłoszenie w formie elektronicznej – wypełnienie i wysłanie formularza
zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej loterii. Formularz zgłoszeniowy
w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej loterii w terminie od godziny
00:00:00 dnia 01.03.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 05.05.2018 r.
6.9 Fundator nagród - Urząd Miejski w Gdańsku.
6.10 Regulamin loterii – niniejszy regulamin loterii. Regulamin loterii jest jawny
i powszechnie dostępny w czasie trwania loterii: na stronie internetowej loterii
www.rozliczpitwgdansku.pl oraz na oficjalnej stronie Gminy Miasta Gdańska w serwisie
www.gdansk.pl/pit, a także w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15 oraz na stronie internetowej organizatora pod
adresem www.smolar.pl/Pit-w-Gdansku-sie-oplaca.
7. UCZESTNICY LOTERII
7.1 Z zastrzeżeniem pkt. 7.2 regulaminu, w loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta
Gdańska, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2017 rok w jednym z urzędów
skarbowych w Gdańsku, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania tj.
wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdańsk jako miejsce zamieszkania.
7.2 W loterii nie mogą brać udziału pracownicy organizatora loterii oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdańsk i ich
zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych. Zakaz dotyczy także
członków rodzin ww. osób; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych,
wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia,
synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Pracownikiem w rozumieniu regulaminu
jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
8. ZASADY PROWADZENIA LOTERII – POSTANOWNIENIA OGÓLNE
8.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 7.1 regulaminu, która zechce wziąć
udział w loterii powinna:
 złożyć w każdy prawnie dopuszczalny sposób deklarację PIT za 2017 r. zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 zachować kopię złożonej deklaracji PIT lub zaświadczenia o złożeniu deklaracji PIT,
 zgłosić się do loterii poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i
złożenia go za pośrednictwem strony internetowej loterii w terminie od godziny 00:00:00
dnia 01.03.2018 r. do godziny 23:59:59 dnia 05.05.2018 r.
8.2 Osoba, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do niniejszej loterii zostanie uznana za
uczestnika loterii.
8.3 Jeden uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do udziału w loterii. Pozostałe
zgłoszenia od tego samego uczestnika nie zwiększają szansy wygrania nagrody, będą
traktowane jako duplikaty i będą usuwane z bazy do losowania. W bazie do losowania
pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie od uczestnika.
8.4 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii, powinien zapoznać się
z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w
nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w loterii. Wzięcie udziału w loterii oznacza zgodę uczestnika na warunki loterii
określone niniejszym regulaminem.

9. NAGRODY
9.1 Nagrodą główną w loterii jest hybrydowy samochód osobowy Toyota Yaris Hybryd
Premium 2017 r. 5-DRZWIOWY Hybrid o jednostkowej wartości rynkowej 78.580,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto oraz
pakiet obowiązkowych ubezpieczeń (OC, AC i NW) o wartości 2.500,00 zł (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych 00/100) brutto oraz opłata rejestracyjna samochodu o wartości 180,50
zł (sto osiemdziesiąt złotych 50/100) brutto. Całkowita wartość nagrody głównej wynosi
81.260,50 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 50/100)
brutto. Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.
Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości
9.028,94 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 94/100).
Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 90.289,44 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) brutto, przy czym
część pieniężna nagrody w kwocie 9.028,94 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem
złotych 94/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od
wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek
dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
9.2 Nagrodą I-go stopnia w loterii jest rower miejski Best Gela o jednostkowej wartości
rynkowej 1.149,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto.
Łączna ilość nagród I-go stopnia wynosi 15 szt. (słownie: piętnaście sztuk).
Łączna wartość nagród I-go stopnia wynosi 17.235,00 zł brutto (słownie: siedemnaście
tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100).
9.3 Nagrodą II-go stopnia w loterii jest voucher na imienną Kartę Mieszkańca doładowaną
pełnopłatnym biletem 5-cio miesięcznym na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach
Gdańska o jednostkowej wartości rynkowej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
brutto.
Łączna ilość nagród II-go stopnia wynosi 50 szt. (słownie: pięćdziesiąt sztuk).
Łączna wartość nagród II-go stopnia wynosi 25.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy złotych 00/100).
9.4 Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi 66 szt. (słownie: sześćdziesiąt sześć
sztuk).
9.5 Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 132.524,44 zł (słownie: sto trzydzieści dwa
tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 44/100) brutto.
10. LOSOWANIE NAGRÓD
10.1 Losowanie laureatów nagród odbędzie się w dniu 09.05.2018 r. w KOGA Centrum
Administracyjno-Usługowym (ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk),
w godzinach od 13:00 do 15:00.
10.2 Czynność losowania będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny. Każde
prawidłowe zgłoszenie do loterii będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy oraz
unikatowy kod zgłoszenia. Organizator przygotuje losy z unikatowymi numerami
porządkowymi oraz kodami zgłoszeń i następnie będzie losował je z urny. Losowanie nagród
przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujący nadzór
nad prawidłowością i przebiegiem loterii.

10.3 Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w całej loterii. Zgłoszenie, które
zostanie wylosowane zostaje usunięte z bazy zgłoszeń i nie bierze udziału w dalszym
losowaniu.
10.4 W trakcie losowania wyłonionych zostanie:
 pięćdziesięciu laureatów nagrody II-go stopnia w loterii (uczestnicy, których prawidłowe
zgłoszenia zostaną wylosowane w kolejności od pierwszego do pięćdziesiątego),
 następnie piętnastu laureatów nagrody I-go stopnia w loterii (uczestnicy, których
prawidłowe zgłoszenia zostaną wylosowane w kolejności od pięćdziesiątego pierwszego
do sześćdziesiątego piątego),
 następnie jeden laureat nagrody głównej w loterii (uczestnik, którego prawidłowe
zgłoszenie zostanie wylosowane jako sześćdziesiąte szóste).
10.5 Dodatkowo w trakcie losowania wylosowany zostanie jeden laureat rezerwowy dla
każdej nagrody na wypadek zajścia okoliczności opisanych w pkt. 12.5 regulaminu.
10.6 Po wylosowaniu laureatów, o których mowa w pkt. 10.4 regulaminu, w dalszej
kolejności wyłonionych zostanie:
 jeden laureat rezerwowy nagrody głównej w loterii (uczestnik, którego prawidłowe
zgłoszenie zostanie wylosowane jako sześćdziesiąte siódme),
 następnie piętnastu laureatów rezerwowych nagrody I-go stopnia w loterii (uczestnicy,
których prawidłowe zgłoszenia zostaną wylosowane w kolejności od sześćdziesiątego
ósmego do osiemdziesiątego drugiego),
 następnie pięćdziesięciu laureatów rezerwowych nagrody II-go stopnia w loterii
(uczestnicy, których prawidłowe zgłoszenia zostaną wylosowane w kolejności od
osiemdziesiątego trzeciego do sto trzydziestego drugiego).
10.7 Szczegółowy schemat losowania oraz przyporządkowania laureatów rezerwowych do
laureatów nagród stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
11. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII
11.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej
sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o
grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do
wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii lub
legitymujące się ważnym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
11.2 Osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii sporządzą
protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii może
zapoznać się z wyciągiem z protokołu (tj. protokołem z usuniętymi danymi osobowymi
laureatów) na swoje żądanie w siedzibie organizatora: Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź w terminie do dnia 15.06.2018 r.
11.3 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 11.1 regulaminu,
należy w szczególności:
a) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim osobom, które dokonały
prawidłowego zgłoszenia do loterii i spełniły warunki regulaminu,
b) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
c) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
d) udział w czynnościach wydawania wygranych nagród, sprawdzenie i potwierdzenie
posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
e) nadzór nad przebiegiem postepowania reklamacyjnego,

f) udzielanie uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii.
12. OGŁASZANIE WYNIKÓW
12.1 Laureaci nagród, o których mowa w pkt. 10.4 regulaminu, powiadamiani są o wygranej
podczas losowania, tj. 09.05.2018 r. w KOGA Centrum Administracyjno-Usługowym (ul. prof.
Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk) oraz dodatkowo telefonicznie i za
pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych liczonych od
dnia 10.05.2018 r. włącznie (tj. w dniach: 10.05.2018 r., 11.05.2018 r., 14.05.2018 r.),
odpowiednio na: numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (tzw. adres email) podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do loterii.
12.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia
laureata loterii o wygranej z przyczyn nieleżących po stronie organizatora,
a w szczególności z powodu nieobecności podczas losowania i/lub z powodu podania przez
laureata w formularzu błędnego numeru telefonu kontaktowego i/lub błędnego adresu e-mail,
zmiany przez laureata numeru telefonu i/lub adresu e-mail w czasie trwania loterii, w
przypadku niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata - pomimo co najmniej sześciu
prób kontaktu podejmowanych przez organizatora, w co najmniej trzech różnych dniach, o
różnych porach dnia. Organizator będzie próbował skontaktować się z laureatem w co
najmniej jednogodzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo, co najmniej sześć
sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo
informacji, że sygnał jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę
powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się do sześciu prób połączeń, o których
mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę
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działanie
systemów
teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych, leżących po stronie laureata
loterii np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego
korzysta laureat, informacji od organizatora o wygranej, w kategorii „wiadomości- śmieci /
SPAM” w skrzynce odbiorczej laureata loterii.
12.3 W trakcie rozmowy telefonicznej laureat zostanie poinformowany o konieczności
doręczenia na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 93-569
Łódź, ul. Inżynierska 15, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia laureata
o wygranej (decyduje data wpływu wymaganych danych do biura organizatora),
następujących danych, oświadczeń i dokumentów:


a)
b)
c)
d)

kopię pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2017 r. (w przypadku pierwszej
strony deklaracji zawierającej informacje finansowe – dane te mogą zostać zakryte,
usunięte),
podania w formie pisemnej następujących danych:
imię i nazwisko,
dokładny adres zamieszkania,
nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia w przypadku braku posiadania nr PESEL,
oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że złożyłem / złożyłam deklarację podatkową PIT (podatek dochodowy)
za rok 2017, w jednym z urzędów skarbowych w Gdańsku właściwym miejscowo ze
względu na adres zamieszkania i wskazałem / wskazałam gdański adres zamieszkania.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) przez
Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „PIT w Gdańsku.

Się opłaca!”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi
prawo wglądu do nich, żądania ich poprawiania, usunięcia i zaprzestania przetwarzania.
Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu loterii i wyrażam zgodę na jego treść.
Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia.”
e) własnoręczny podpis laureata.
W przypadku laureata nagrody głównej oprócz powyżej wymaganych danych zobowiązany
jest on dodatkowo do podania:
 serii i numeru dokumentu tożsamości,
 złożenia zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy w Gdańsku właściwy ze
względu na adres zamieszkania laureata potwierdzającego złożenie deklaracji
podatkowej PIT za 2017 r. (organizator nie pokrywa kosztów uzyskania takiego
zaświadczenia),
 własnoręcznie podpisanie oświadczenia:
„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci: samochodu osobowego, pakietu
obowiązkowych ubezpieczeń (OC, AC i NW), rejestracji samochodu, zgodnie
z regulaminem loterii „PIT w Gdańsku. Się opłaca!” oraz że pokryję koszt przyjazdu po
odbiór nagrody.”
W przypadku laureata nagrody I-go stopnia oprócz powyżej wymaganych danych
zobowiązany jest on dodatkowo do złożenia zaświadczenia wydanego przez Urząd
Skarbowy w Gdańsku właściwy ze względu na adres zamieszkania laureata
potwierdzającego złożenie deklaracji podatkowej PIT za 2017 r. (organizator nie pokrywa
kosztów uzyskania takiego zaświadczenia).
Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
otrzymania nagrody.
Formularz do podania danych przez laureata nagrody będzie dodatkowo przygotowany i
zamieszczony na stronie internetowej loterii oraz na stronie organizatora. Laureat będzie
mógł pobrać gotowy formularz, celem wypełnienia i dostarczenia go do biura organizatora.
12.4 Przesyłki z wymaganymi danymi, oświadczeniami oraz dokumentami, o których mowa
w pkt. 12.3 regulaminu, laureaci, o których mowa w pkt. 10.4 regulaminu, mogą doręczać na
adres biura organizatora do dnia 28.05.2018 r. (decyduje data wpływu wymaganych danych
do biura organizatora).
12.5 W przypadku niemożliwości skontaktowania się ze laureatem nagrody lub
niedoręczenia organizatorowi wymaganych dokumentów i oświadczeń, laureat traci prawo
do nagrody, a uprawnienia do danej nagrody przechodzą na laureata z listy rezerwowej
przypisanego do danej nagrody. W takim przypadku organizator dokona powiadomienia
laureata rezerwowego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia 29.05.2018 r. włącznie
(tj. w dniach: 29.05.2018 r., 30.05.2018 r. lub 01.06.2018 r.). Postępowanie z laureatem z
listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku laureata
danej nagrody.
12.6 Przesyłki z wymaganymi danymi oraz dokumentami od laureatów rezerwowych,
o których mowa w pkt. 10.6 regulaminu, laureaci mogą doręczać na adres biura organizatora
do dnia 15.06.2018 r. (decyduje data wpływu wymaganych danych do biura organizatora).
W przypadku nie doręczenia organizatorowi wymaganych dokumentów i oświadczeń, laureat
rezerwowy traci prawo do nagrody.

12.7 Niezależnie od powyższego wyniki losowania tj. imię laureata, nazwa ulicy
zamieszkania laureata, unikatowy nr zgłoszenia laureata, będą podawane na bieżąco w
trakcie losowania oraz będą opublikowane na stronie internetowej loterii:
www.rozliczpitwgdansku.pl oraz na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miasta Gdańska w
serwisie www.gdansk.pl/pit, a także na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/Pitw-Gdansku-sie-oplaca.
Przykładowy format ogłoszenia i publikacji wyników:
Maria, Długa, kod: XCB745HJ.
Wyniki losowania dostępne będą w okresie od dnia 10.05.2018 r. do dnia 15.06.2018 r.
12.8 Laureat nagrody głównej oraz laureaci nagród I-go stopnia w loterii mogą zostać
poproszeni o wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego
podczas wydawania nagrody w celach promocyjnych i marketingowych przez organizatora
lub przez Gminę Miasto Gdańsk, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego
wizerunku laureata i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania
oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez:
 utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci internet,
 utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu,
zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,
 wprowadzenie do pamięci komputera,
 publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
 nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za
pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,
 utrwalanie na nośnikach materialnych,
 zwielokrotnienie dowolną techniką,
 wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym internetu,
 nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej,
 korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.
Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 12.8 regulaminu, jest dobrowolne i nie stanowi
warunku wydania nagrody laureatowi.
13. WYDANIE NAGRÓD
13.1 Warunkiem odebrania nagród w loterii jest :
a) wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości
zawierającym zdjęcie oraz dane osobowe laureata zgodne z danymi podanymi w
formularzu zgłoszeniowym do loterii,
b) wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody,
c) dodatkowo w przypadku nagrody głównej warunkiem jej wydania jest podpisanie umowy
przenoszącej własność pojazdu na rzecz laureata, zarejestrowanie pojazdu oraz
opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC.
13.2 Nagroda główna zostanie wydana najpóźniej do dnia 06.07.2018 r. (po wcześniejszym
zarejestrowaniu pojazdu oraz zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC).
Nagroda zostanie wydana poprzez jej osobisty odbiór w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (ul.
Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk) lub w Europejskim Centrum Solidarności (pI. Solidarności 1,
80-863 Gdańsk). Termin i miejsce wydania nagrody zostaną indywidualnie uzgodnione z
laureatem podczas rozmowy telefonicznej.
13.3 Nagrody I-go i II-go stopnia zostaną wydane laureatom poprzez ich osobisty odbiór w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, w dni
robocze: w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00, w środę w
godzinach od 8:00 do 17:00, w piątek w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w innym

wskazanym miejscu w Gdańsku w terminie uzgodnionym indywidualnie z laureatem podczas
rozmowy telefonicznej, nie później jednak niż do dnia 06.07.2018 r.
13.4 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.
13.5 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
13.6 Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez laureata.
13.7 Nagrody, które nie zostaną wydane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
pozostają w dyspozycji fundatora nagród.
14. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
14.1 Wszelkie reklamacje do niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie
(wymagana forma pisemna), w trakcie trwania loterii, najpóźniej w terminie do dnia
20.07.2018 r. (decyduje data wpływu reklamacji do biura organizatora). Reklamacje należy
składać na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
14.2 Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118 poz. 793)
każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
14.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia 27.07.2018 r. (decyduje data
stempla pocztowego na przesyłce zawierającej odpowiedź na reklamację). Decyzja
organizatora rozpatrującego reklamację jest ostateczna.
14.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
15. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
15.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
15.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
16. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
16.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW LOTERII
17.1 Administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa
Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź.
17.2 Dane osobowe uczestników loterii przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.), jedynie

w celu przeprowadzenia loterii, w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
17.3 Podanie danych przez uczestników loterii w zakresie niezbędnym do jej
przeprowadzenia jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów wynikających
z niniejszego regulaminu.
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy
powszechnie obowiązujące, w tym przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U.2017 poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.), ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165).
18.2 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz.
165) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości puli
nagród określonej w regulaminie loterii.
18.3 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U.2018 poz.
165) wysokość wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnicę jej
uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę. Informacje
o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane wyłącznie na żądanie Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej, funkcjonariusza celnego oraz inspektora kontroli
skarbowej, a także sądu i prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem. Informacje
o wysokości wygranej albo przegranej są ujawniane także na żądanie Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego,
o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(t.j. Dz.U.2016 poz. 1167 ze zm.).
18.4 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą
kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej www.smolar.pl
używając internetowego adresu kontaktowego biuro@smolar.pl lub też kontaktować się
telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni
robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi
uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do regulaminu loterii „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”
Szczegółowy opis nagrody głównej w loterii „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”
Samochód osobowy Model Yaris 2017
Rocznik
2017
Nadwozie
5-DRZWIOWY
Silnik Hybrid (100 KM)
Skrzynia biegów
e-CVT
Wersja Premium
Wyposażenie:
 Bezpieczeństwo ABS, EBD, BA
 System stabilizacji toru jazdy (VSC) i kontrola trakcji (TRC) Układ wczesnego reagowania
w razie ryzyka zderzenia (PCS) Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
(LDA) Automatyczne światła drogowe (AHB)
 Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) System wspomagający pokonywanie
podjazdu (HAC)
 7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy,
kurtyny boczne Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
 Sygnalizacja niezapiętych pasów Immobilizer
 ISOFIX na tylnych siedzeniach
 Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci (tylko wersja 5-drzwiowa)
System monitorowania ciśnienia w oponach
 Światła do jazdy dziennej halogenowe Projektorowe światła główne
 Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
Wnętrze:
 Miękkie materiały wykończeniowe
 Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów Tapicerka materiałowa w kolorze
czarnym i szarym Zagłówki z regulowaną wysokością
 Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
 Wygląd zewnętrzny Lakierowane zderzaki Lakierowane klamki
 Lakierowane lusterka zewnętrzne Kierunkowskazy w lusterkach Lakierowany przedni grill
Koła:
 Koła 175/65 R15, felgi stalowe Zestaw naprawczy opon
Komfort:
 Centralny zamek sterowany zdalnie Elektrycznie regulowane szyby przednie Elektrycznie
regulowane lusterka zewnętrzne Podgrzewane lusterka zewnętrzne Kierownica
regulowana w pionie i w poziomie Regulacja wysokości fotela kierowcy
 Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
 Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla kierowcy i pasażera Wspomaganie kierownicy
 System "Follow me home" Komputer pokładowy
 Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2'' między zegarami Kierownica wielofunkcyjna
 Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym Tempomat
 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa Uruchamianie samochodu przyciskiem
Audio:
 System multimedialny Toyota Touch 2 (6 głośników) Gniazdo USB
 System Bluetooth

Wyposażenie dodatkowe zawarte w powyższych cenach - katalogowej i specjalnej:
Lakier perłowy/specjalny
 Dopłata do lakieru perłowego lub specjalnego
Pakiet City
 Przednie lampy przeciwmgielne, koło dojazdowe, kamera cofania
Pakiet Style
 Lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black, 15'' felgi aluminiowe, przyciemniane
tylne szyby
Dodatkowa ochrona moduł uzupełniający
 Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system antykradzieżowy: ochrony
wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę
PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu

Załącznik nr 2 do regulaminu loterii „PIT w Gdańsku. Się opłaca!”
Szczegółowy schemat losowania oraz przyporządkowania laureatów rezerwowych do
laureatów nagród w loterii.
Szczegółowy schemat losowania oraz przyporządkowania laureatów rezerwowych do
laureatów nagród w loterii.

Rodzaj nagrody

Laureat

Rezerwa

Lp.

Lp.

losowanie
laureatów

losowanie
laureatów
rezerwowych

1 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

1

132

2 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

2

131

3 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

3

130

4 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

4

129

5 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

5

128

6 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

6

127

7 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

7

126

8 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

8

125

9 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

9

124

10 nagroda III-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

10

123

11 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

11

122

12 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

12

121

13 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

13

120

14 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

14

119

15 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

15

118

16 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

16

117

17 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

17

116

18 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

18

115

19 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

19

114

20 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

20

113

21 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

21

112

22 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

22

111

23 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

23

110

24 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

24

109

25 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

25

108

26 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

26

107

27 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

27

106

28 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

28

105

29 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

29

104

30 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

30

103

31 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

31

102

32 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

32

101

33 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

33

100

34 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

34

99

35 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

35

98

36 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

36

97

37 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

37

96

38 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

38

95

39 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

39

94

40 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

40

93

41 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

41

92

42 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

42

91

43 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

43

90

44 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

44

89

45 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

45

88

46 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

46

87

47 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

47

86

48 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

48

85

49 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

49

84

50 nagroda II-go stopnia – Voucher na Kartę Mieszkańca

50

83

1 nagroda I-go stopnia – rower

51

82

2 nagroda I-go stopnia – rower

52

81

3 nagroda I-go stopnia – rower

53

80

4 nagroda I-go stopnia – rower

54

79

5 nagroda I-go stopnia – rower

55

78

6 nagroda I-go stopnia – rower

56

77

7 nagroda I-go stopnia – rower

57

76

8 nagroda I-go stopnia – rower

58

75

9 nagroda I-go stopnia – rower

59

74

10 nagroda I-go stopnia – rower

60

73

11 nagroda I-go stopnia – rower

61

72

12 nagroda I-go stopnia – rower

62

71

13 nagroda I-go stopnia – rower

63

70

14 nagroda I-go stopnia – rower

64

69

15 nagroda I-go stopnia – rower

65

68

66

67

1 nagroda główna – samochód osobowy

