Regulamin Loterii Promocyjnej „Wielka Loteria Urodzinowa VIVO!”
zwany dalej „Regulaminem”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej.
Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Loterią", jest prowadzona pod
nazwą „Wielka Loteria Urodzinowa VIVO!".
2. Nazwa podmiotu urządzającego Loterię.
Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Monika Ledóchowska prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą Qra Production Monika Ledóchowska z siedzibą w Warszawie
przy ul. Chłodnej 48/104, 00-872 Warszawa.
3. Nazwa organu wydającego zezwolenie.
Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Rzeszowie.
4. Obszar, na którym będzie urządzana Loteria.
Loteria urządzana jest na terenie województwa podkarpackiego w Centrum Handlowym VIVO! Krosno
przy ul. Bieszczadzkiej 29, 38-400 Krosno, zwanego dalej „VIVO! Krosno” oraz w Centrum
Handlowym VIVO! Stalowa Wola przy ul. Fryderyka Chopina 42, 37-450 Stalowa Wola, zwanego dalej
„VIVO! Stalowa Wola”. W Loterii biorą udział sklepy i punkty usługowe znajdujące się na terenie VIVO!
Krosno i VIVO! Stalowa Wola (z wyłączeniem kantorów, aptek, banków, stoisk z e-papierosami, Icon
Fitness).
5. Czas trwania Loterii.
Loteria trwa od dnia 01.09.2018 roku do dnia 29.10.2018 roku. Czas trwania Loterii obejmuje
sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, nieprzekraczalny termin wydania nagród, termin składania
i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Promocyjna sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii na
terenie VIVO! Krosno rozpoczyna się w dniu 01.09.2018 roku od godz. 09:00 i kończy w dniu
29.09.2018 roku o godz. 16:00 (z zastrzeżeniem, iż w niedziele z zakazem handlu tj. 09.09.2018 r.,
16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r., czynne są tylko niektóre sklepy i punkty usługowe znajdujące się na
terenie VIVO! Krosno).
Promocyjna sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Loterii na
terenie VIVO! Stalowa Wola rozpoczyna się w dniu 01.09.2018 roku od godz. 09:00 i kończy w dniu
29.09.2018 roku o godz. 16:00 (z zastrzeżeniem, iż w niedziele z zakazem handlu tj. 09.09.2018 r.,
16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r., czynne są tylko niektóre sklepy i punkty usługowe znajdujące się na
terenie VIVO! Stalowa Wola).
7. DEFINICJE
Produkt promocyjny zwany dalej „Produktem Promocyjnym” - towar (z wyłączeniem produktów
alkoholowych, w tym piwa bezalkoholowego, wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem
nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie
zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, leków, kart/doładowań
telefonicznych typu pre-paid, a także zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto
, zakupu kart przedpłaconych/bonów podarunkowych oferowanych przez VIVO! Krosno/VIVO! Stalowa
Wola oraz sklepy i punkty usługowe znajdujące się na terenie VIVO! Krosno/VIVO! Stalowa Wola) lub
usługa (z wyłączeniem transakcji zapłaty za indywidualne rachunki typu: gaz, prąd, telefon i inne
media, raty kredytu/pożyczki dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za
jakiekolwiek rachunki, wpłaty i wypłaty bankomatowe) zakupiony/a w sklepach i punktach usługowych
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znajdujących się na terenie VIVO! Krosno/VIVO! Stalowa Wola.
W Loterii nie biorą udziału towary i usługi zakupione i zapłacone on-line, a odbierane w sklepach i
punktach usługowych na terenie VIVO! Krosno lub VIVO! Stalowa Wola.
Dowód zakupu zwany dalej „Dowodem Zakupu” - oryginał paragonu fiskalnego, faktura VAT
(wystawiona na osobę fizyczną, a nie na podmiot gospodarczy) lub rachunek stwierdzający zakup
Produktu Promocyjnego. W przypadku biur podróży Dowodem Zakupu jest:
a) potwierdzenie z terminala w przypadku dokonania płatności kartą pod warunkiem możliwości
bezpośredniej identyfikacji podmiotu sprzedającego jako najemcy VIVO! Krosno lub VIVO!
Stalowa Wola;
b) paragon z kasy fiskalnej;
c) dokument KP w przypadku płatności gotówką.
Kupon zwany dalej „Kuponem” - jest to Kupon na którym znajduje się farba lateksowa, pod którą do
wybranych Kuponów przypisano losowo nagrody dzienne. Farba lateksowa uniemożliwia odczytanie
znajdującej się pod nią treści przed jej usunięciem. Kupon upoważnia również Uczestnika do wzięcia
udziału w losowaniu nagród głównych po wypełnieniu Kuponu i wrzuceniu go do urny. Kupony nie
podlegają wymianie na pieniądze lub inne rzeczy nie będące nagrodami.
DANE OSOBOWE
8. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest QRA Production
Monika Ledóchowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48/104, 00-872 Warszawa.
Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku
laureatów), rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo (w
przypadku laureatów nagrody głównej).
Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 m-cy jako czas niezbędny do obsługi roszczeń, wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia
udziału w Loterii, a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
Dane osobowe Uczestników Loterii, którzy zostaną laureatami Loterii będą przetwarzane przez okres
5 lat następujących po roku, w którym nastąpiła wypłata/wydanie nagród w celach weryfikacji
spełnienia wymogów Regulaminu do wydania nagrody, w celu wydania nagrody, w celu
udokumentowania wyników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
a w razie zgłoszenia reklamacji, także w celu jej rozpatrzenia.
Dane osobowe udostępniane przez Uczestników/ laureatów Loterii będą przetwarzane w celu
realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 Ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165
z późn. zm.) oraz w zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii jest zgoda Uczestnika. Podstawą do
przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej reklamację jest art. 61 ust. 3 pkt 11
Ustawy o grach hazardowych zaś osoby wnoszącej o wydanie imiennego zaświadczenia o uzyskanej
wygranej jest art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych.
Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia
udziału w Loterii i wydania nagrody. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje
prawo dostępu do takich danych, sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym
czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Loterii przez Uczestnika oraz rezygnacją z nagrody przez laureata Loterii. Każda osoba czyjej dane
są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony
praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy
prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
Dane osobowe Uczestników Loterii ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia
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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) - Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
9. Wykaz nagród.
NAGRODY W VIVO! KROSNO
Organizator przewidział w Loterii trzy nagrody główne w postaci:
▪ vouchera na dowolną wycieczkę o wartości 10.000 zł do realizacji w biurze podróży Travel
planet w terminie 29.09.2018 r. – 31.12.2019 r. wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.111
zł. Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody rzeczowej jest potrącana przez płatnika
(Organizatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 nagroda – o łącznej
wartości 11.111 zł.
▪ vouchera na dowolną wycieczkę o wartości 10.000 zł do realizacji w biurze podróży Travel
planet w terminie 29.09.2018 r. – 31.12.2019 r. wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.111
zł. Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody rzeczowej jest potrącana przez płatnika
(Organizatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 nagroda – o łącznej
wartości 11.111 zł.
▪ vouchera na dowolną wycieczkę o wartości 10.000 zł do realizacji w biurze podróży Rainbow
w terminie 29.09.2018 r. – 31.12.2019 r. wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.111 zł.
Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody rzeczowej jest potrącana przez płatnika
(Organizatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 nagroda – o łącznej
wartości 11.111 zł.
Wykaz nagród dziennych o łącznej wartości 29.346,13 zł brutto stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Łączna pula nagród w VIVO! KROSNO wynosi 62.679,13 zł brutto.
NAGRODY W VIVO! STALOWA WOLA
Organizator przewidział w Loterii trzy nagrody główne w postaci:
▪ vouchera na dowolną wycieczkę o wartości 10.000 zł do realizacji w biurze podróży Itaka w
terminie 29.09.2018 r. - 31.12.2019 r. wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.111 zł.
Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody rzeczowej jest potrącana przez płatnika
(Organizatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 nagroda – o łącznej
wartości 11.111 zł.
▪ vouchera na dowolną wycieczkę o wartości 10.000 zł do realizacji w biurze podróży Itaka w
terminie 29.09.2018 r. - 31.12.2019 r. wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.111 zł.
Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody rzeczowej jest potrącana przez płatnika
(Organizatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 nagroda – o łącznej
wartości 11.111 zł.
▪ vouchera na dowolną wycieczkę o wartości 10.000 zł do realizacji w biurze podróży Rainbow
w terminie 29.09.2018 r. – 31.12.2019 r. wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.111 zł.
Nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody rzeczowej jest potrącana przez płatnika
(Organizatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 nagroda – o łącznej
wartości 11.111 zł.
Wykaz nagród dziennych o łącznej wartości 19.802,79 zł brutto stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
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Łączna pula nagród w VIVO! STALOWA WOLA wynosi 53.135,79 zł brutto.
Łączna pula wszystkich nagród w Loterii wynosi 115.814,92 zł brutto.
10. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani
do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawo do nagrody w Loterii nie może być
przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata.
UCZESTNICY LOTERII
11. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu
Produktu Promocyjnego w celu niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą i spełniająca
warunki Regulaminu.
12. W Loterii na terenie VIVO! Krosno nie mogą brać udziału właściciele, dzierżawcy ani najemcy, a
także członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy:
▪
Organizatora Loterii,
▪
Właściciela VIVO! Krosno (Talia Real Sp. z o.o.)
▪
Zarządcy VIVO! Krosno (CBRE Sp. z o.o.),
▪
punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie VIVO! Krosno,
▪
ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego VIVO! Krosno,
▪
firmy zatrudniającej hostessy,
oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej
rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzice małżonka,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
W Loterii na terenie VIVO! Stalowa Wola nie mogą brać udziału, właściciele, dzierżawcy ani najemcy,
a także członkowie zarządu, pełnomocnicy oraz pracownicy:
▪
Organizatora Loterii,
▪
Właściciela VIVO! Stalowa Wola (ACE2 Sp. z o.o.)
▪
Zarządcy VIVO! Stalowa Wola, firmy CBRE Sp. z o.o.
▪
punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie VIVO! Stalowa Wola ,
▪
ochrony, serwisu sprzątającego i technicznego VIVO! Stalowa Wola,
▪
firmy zatrudniającej hostessy,
oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej
rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzice małżonka,
rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba
współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło,
umowy zlecenia).
13. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII NA TERENIE VIVO! KROSNO
14. Aby wziąć udział w Loterii należy:
a) w dniach 01.09.2018 roku od godz. 09:00 – 29.09.2018 roku do godz. 16:00 na terenie VIVO!
Krosno, dokonać zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych na jednym Dowodzie Zakupu za
kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto (w przypadku, gdy na Dowodzie Zakupu
będą znajdowały się produkty/usługi wyłączone z Loterii, wówczas hostessa odliczy z Dowodu
Zakupu kwoty za jaką zostały zakupione te produkty/usługi).
Jeden Dowód Zakupu na kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto upoważnia
Uczestnika do otrzymania jednego Kuponu. Zakup Produktów Promocyjnych o wartości
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będącej wielokrotnością kwoty 50 złotych brutto na jednym Dowodzie Zakupu, upoważnia
Uczestnika do otrzymania proporcjonalnie większej liczby Kuponów na ten Dowód Zakupu,
jednak nie więcej niż 10 Kuponów na jeden Dowód Zakupu.
Organizator zastrzega, iż Uczestnik w danym dniu (tj. od 01.09.2018 roku do 29.09.2018 roku
z wyłączeniem 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r.) może otrzymać maksymalnie
10 Kuponów.
b) w dniach 01.09.2018 roku od godz. 09:00 do 29.09.2018 roku do godz. 16:30 (z wyłączeniem
dnia 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r.) po spełnieniu warunków określonych
w pkt 14 a) udać się wraz z Dowodem Zakupu do Punktu Obsługi Loterii. Uczestnik
przekazuje Dowód Zakupu hostessie, która sprawdza czy spełnia warunki Regulaminu. Jeśli
Dowód Zakupu spełnia warunki Regulaminu, hostessa opieczętowuje przedstawiony Dowód
Zakupu i oddaje go wraz z Kuponem/ami Uczestnikowi.
W związku z tym, iż w dniach 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r. Punkt Obsługi
Loterii jest nieczynny, Uczestnik może spełnić ww. warunki w każdy inny dzień, jednak nie
później niż 29.09.2018 roku do godz. 16:30.
c) zachować Dowód Zakupu potwierdzający/e zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych.
15. Każdy uzyskany przez Uczestnika Kupon stanowi szansę na wygranie jednej z nagród dziennych.
16. Aby sprawdzić czy uzyskany Kupon uprawnia do odebrania jednej z nagród dziennych, należy
usunąć z Kuponu wierzchnią warstwę farby (zdrapkę) i sprawdzić informację, jaka się pod nią
znajduje.
Jeżeli pod wierzchnią warstwą na Kuponie ukaże się informacja o treści:
„WYGRAŁEŚ X” – gdzie X określa nazwę wygranej nagrody, oznacza to, iż Uczestnik wygrał
wskazaną na Kuponie nagrodę dzienną.
„GRAJ DALEJ” - oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał żadnej nagrody dziennej, ale może wziąć udział
w losowaniu nagród głównych.
17. Nagrody dzienne laureaci odbierają w Punkcie Obsługi Loterii w terminie 01.09.2018 roku od
godz. 09:00 – 29.09.2018 roku do godz. 16:35 (z wyłączeniem 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz
23.09.2018 r.). Przed odbiorem nagrody laureat przedstawia hostessie wygrany Kupon, przedstawia
dokument tożsamości, podpisuje protokół odbioru nagrody, oświadczenie o pełnoletniości i braku
przesłanek do wyłączenia z Loterii określonych w pkt 12 Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii. Następnie hostessa opieczętowuje wygrany
Kupon jako zrealizowany i oddaje go laureatowi, który może ten Kupon wypełnić i wrzucić do urny w
celu wzięcia udziału w losowaniu finałowym. Niewydane nagrody dzienne pozostają w dyspozycji
Organizatora.
LOSOWANIE FINAŁOWE
18. Aby wziąć udział w losowaniu nagród głównych, Uczestnik zobowiązany jest w dniach 01.09.2018
roku od godz. 09:00 – 29.09.2018 roku do godz. 16:40 (z wyłączeniem 09.09.2018 r., 16.09.2018 r.
oraz 23.09.2018 r.) wypełnić prawidłowo Kupon i wrzucić go do urny znajdującej się przy Punkcie
Obsługi Loterii.
Przez prawidłowo wypełniony Kupon rozumie się:
▪ wpisanie imienia, nazwiska,
▪ wpisanie numeru Dowodu Zakupu;
▪ wpisanie kwoty zakupu zgodnej z kwotą na Dowodzie Zakupu, na podstawie którego
Uczestnik otrzymał Kupon (łączna wartość wszystkich zakupionych towarów/usług na
Dowodzie Zakupu);
▪ wpisanie nazwy sklepu/punktu usługowego w którym dokonano zakupu;
▪ podpisanie oświadczenia o pełnoletniości i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy
pkt 12 Regulaminu);
▪ podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii.
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Kupon musi być wypełniony czytelnie.
Urna na Kupony zostanie zamknięta 29.09.2018 roku o godzinie 16:40 i przeniesiona na miejsce
losowania.
19. Losowanie nagród głównych odbywa się w dniu 29.09.2018 roku o godz. 17:00 na terenie VIVO!
Krosno (w strefie eventowej, przy pasażu restauracyjnym, przy sklepie H&M) pod nadzorem Komisji.
Podczas losowania, losowanych jest trzech laureatów nagród głównych.
Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną. W przypadku wygrania
przez tego samego Uczestnika kolejnej nagrody głównej, nagroda nie jest mu wydawana. Niewydana
nagroda wraca do puli nagród przeznaczonych do dalszego losowania.
20. Losowanie odbywa się poprzez ręczne wylosowanie Kuponu z urny. Po wylosowaniu Kuponu,
osoba losująca przekaże go Komisji w celu sprawdzenia czy Kupon jest prawidłowo wypełniony
(zgodnie z pkt 18).
21. Jeżeli podczas losowania zostanie wylosowany Kupon, który nie został wypełniony zgodnie z pkt
18 lub został wypełniony nieczytelnie, wówczas losowanie zostanie powtórzone. Procedura ta będzie
powtarzana, aż do momentu wylosowania Kuponu, który będzie spełniał warunki Regulaminu.
22. W przypadku potwierdzenia, iż wylosowany Kupon spełnia warunki Regulaminu, wówczas imię
oraz nazwisko wylosowanego laureata zostanie ogłoszone przez konferansjera lub członka Komisji.
W wypadku niezgłoszenia się danego laureata natychmiastowo po pierwszym ogłoszeniu dane
osobowe danego laureata wyczytywane będą przez mikrofon nie mniej niż trzykrotnie.
23. Laureat zobowiązany jest zgłosić się pod rygorem utraty prawa do nagrody na scenę do
prowadzącego losowanie w ciągu 5 minut od pierwszego wyczytania jego imienia i nazwiska.
Jeżeli laureat nie zgłosi się ww. czasie na scenę, to losowanie będzie powtarzane do momentu
zgłoszenia się wylosowanego laureata do Komisji znajdującej się na scenie. W przypadku przybycia
na scenę więcej niż jednej osoby o tym samym imieniu i nazwisku, wówczas identyfikacja laureata
nastąpi za pomocą danych z Dowodu Zakupu.
24. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność laureata lub ustanowionego notarialnie
pełnomocnika w miejscu losowania, wylegitymowanie się przez laureata dokumentem tożsamości
(przez dokument tożsamości rozumie się m.in.: dowód osobisty, paszport) oraz przedstawienie Komisji
ostemplowanego Dowodu Zakupu, z danymi zgodnymi z wpisanymi na Kuponie. W przypadku
pełnomocnika, musi on również przekazać Komisji pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem.
Po przedstawieniu Dowodu Zakupu, Komisja sprawdza, czy Dowód Zakupu spełnia warunki
Regulaminu. W przypadku spełnienia przez laureata ww. warunków, nagroda jest mu przyznawana.
W przypadku niespełnienia przez laureata ww. warunków lub wygrania już jednej nagrody głównej,
nagroda nie jest mu przyznawana, a losowanie jest powtarzane. Po wylosowaniu kolejnego Kuponu
przeprowadzana jest procedura opisana od pkt 22 do pkt 24 Regulaminu.
ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII NA TERENIE VIVO! STALOWA WOLA
25. Aby wziąć udział w Loterii należy:
a) w dniach 01.09.2018 roku od godz. 09:00 – 29.09.2018 roku do godz. 16:00 na terenie VIVO!
Stalowa Wola, dokonać zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych na jednym Dowodzie Zakupu
za kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto (w przypadku, gdy na Dowodzie
Zakupu będą znajdowały się produkty/usługi wyłączone z Loterii, wówczas hostessa odliczy z
Dowodu Zakupu kwoty za jaką zostały zakupione te produkty/usługi).
Jeden Dowód Zakupu na kwotę co najmniej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto upoważnia
Uczestnika do otrzymania jednego Kuponu. Zakup Produktów Promocyjnych o wartości
będącej wielokrotnością kwoty 50 złotych brutto na jednym Dowodzie Zakupu, upoważnia
Uczestnika do otrzymania proporcjonalnie większej liczby Kuponów na ten Dowód Zakupu
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jednak nie więcej niż 10 Kuponów na jeden Dowód Zakupu.
Organizator zastrzega, iż Uczestnik w danym dniu (tj. od 01.09.2018 roku do 29.09.2018 roku
z wyłączeniem 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r.) może otrzymać maksymalnie
10 Kuponów.
b) w dniach 01.09.2018 roku od godz. 10:00 – 29.09.2018 roku do godz. 16:30 (z wyłączeniem
dnia 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r.) po spełnieniu warunków określonych w
pkt 25 a) udać się wraz z Dowodem Zakupu do Punktu Obsługi Loterii. Uczestnik przekazuje
Dowód Zakupu hostessie, która sprawdza czy spełnia warunki Regulaminu. Jeśli Dowód
Zakupu spełnia warunki Regulaminu, hostessa opieczętowuje przedstawiony Dowód Zakupu i
oddaje go wraz z Kuponem/ami Uczestnikowi.
W związku z tym, iż w dniach 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz 23.09.2018 r. Punkt Obsługi
Loterii jest nieczynny, Uczestnik może spełnić ww. warunki w każdy inny dzień, jednak nie
później niż 29.09.2018 roku do godz. 16:30.
c) zachować Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych.
26. Każdy uzyskany przez Uczestnika Kupon stanowi szansę na wygranie jednej z nagród dziennych.
27. Aby sprawdzić czy uzyskany Kupon uprawnia do odebrania jednej z nagród dziennych, należy
usunąć z Kuponu wierzchnią warstwę farby (zdrapkę) i sprawdzić informację, jaka się pod nią
znajduje.
Jeżeli pod wierzchnią warstwą na Kuponie ukaże się informacja o treści:
„WYGRAŁEŚ X” - gdzie X oznacza określa nazwę wygranej nagrody, oznacza to, iż Uczestnik wygrał
wskazaną na Kuponie nagrodę dzienną.
„GRAJ DALEJ” - oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał żadnej nagrody dziennej, ale może wziąć udział
w losowaniu nagród głównych.
28. Nagrody dzienne laureaci odbierają w Punkcie Obsługi Loterii w terminie 01.09.2018 roku od
godz. 10:00 do 28.09.2018 do godziny 21:00 (z wyłączeniem 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz
23.09.2018 r.) oraz w dniu Finału Loterii, tj. 29.09.2018 roku w godzinach 10:00 do 16:35.. Przed
odbiorem nagrody laureat przedstawia hostessie wygrany Kupon, przedstawia dokument tożsamości,
podpisuje protokół odbioru nagrody, oświadczenie o pełnoletniości i braku przesłanek do wyłączenia z
Loterii określonych pkt 12 Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
przeprowadzenia Loterii. Następnie hostessa opieczętowuje wygrany Kupon jako zrealizowany i
oddaje go laureatowi, który może ten Kupon wrzucić do urny w celu wzięcia udziału w losowaniu
finałowym. Niewydane nagrody dzienne pozostają w dyspozycji Organizatora.
LOSOWANIE FINAŁOWE
29. Aby wziąć udział w losowaniu nagród głównych, Uczestnik zobowiązany jest w dniach 01.09.2018
roku od godz. 10:00 – 29.09.2018 roku do godz. 16:40 (z wyłączeniem 09.09.2018 r., 16.09.2018 r.
oraz 23.09.2018 r.) wypełnić prawidłowo Kupon i wrzucić go do urny znajdującej się przy Punkcie
Obsługi Loterii.
Przez prawidłowo wypełniony Kupon rozumie się:
▪ wpisanie imienia, nazwiska,
▪ wpisanie numeru Dowodu Zakupu;
▪ wpisanie kwoty zakupu zgodnej z kwotą na Dowodzie Zakupu, na podstawie którego
Uczestnik otrzymał Kupon (łączna wartość wszystkich zakupionych towarów/usług na
Dowodzie Zakupu);
▪ wpisanie nazwy sklepu/punktu usługowego w którym dokonano zakupu;
▪ podpisanie oświadczenia o pełnoletniości i braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy
pkt 12 Regulaminu);
▪ podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii.
Kupon musi być wypełniony czytelnie.
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Urna na Kupony zostanie zamknięta 29.09.2018 roku o godzinie 16:40 i przeniesiona na miejsce
losowania.
30. Losowanie nagród głównych odbywa się w dniu 29.09.2018 roku o godz. 17:00 na terenie VIVO!
Stalowa Wola (na poziomie 0, przy sklepach H&M oraz C&A) pod nadzorem Komisji. Podczas
losowania, losowanych jest trzech laureatów nagród głównych.
Organizator zastrzega, iż Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną. W przypadku wygrania
przez tego samego Uczestnika kolejnej nagrody głównej, nagroda nie jest mu wydawana. Niewydana
nagroda wraca do puli nagród przeznaczonych do dalszego losowania.
31. Losowanie odbywa się poprzez ręczne wylosowanie Kuponu z urny. Po wylosowaniu Kuponu,
osoba losująca przekaże go Komisji w celu sprawdzenia czy Kupon jest prawidłowo wypełniony
(zgodnie z pkt 29).
32. Jeżeli podczas losowania zostanie wylosowany Kupon, który nie został wypełniony zgodnie z pkt
29 lub został wypełniony nieczytelnie, wówczas losowanie zostanie powtórzone. Procedura ta będzie
powtarzana, aż do momentu wylosowania Kuponu, który będzie spełniał warunki Regulaminu.
33. W przypadku potwierdzenia, iż wylosowany Kupon spełnia warunki Regulaminu, wówczas imię
oraz nazwisko wylosowanego laureata zostanie ogłoszone przez konferansjera lub członka Komisji.
W wypadku niezgłoszenia się danego laureata natychmiastowo po pierwszym ogłoszeniu dane
osobowe danego laureata wyczytywane będą przez mikrofon nie mniej niż trzykrotnie.
34. Laureat zobowiązany jest zgłosić się pod rygorem utraty prawa do nagrody na scenę do
prowadzącego losowanie w ciągu 5 minut od pierwszego wyczytania jego imienia i nazwiska.
Jeżeli laureat nie zgłosi się ww. czasie na scenę, to losowanie będzie powtarzane do momentu
zgłoszenia się wylosowanego laureata do Komisji znajdującej się na scenie. W przypadku przybycia
na scenę więcej niż jednej osoby o tym samym imieniu i nazwisku, wówczas identyfikacja laureata
nastąpi za pomocą danych z Dowodu Zakupu.
35. Warunkiem przyznania nagrody jest osobista obecność laureata lub ustanowionego notarialnie
pełnomocnika w miejscu losowania, wylegitymowanie się przez Laureata dokumentem tożsamości
(przez dokument tożsamości rozumie się m.in.: dowód osobisty, paszport) oraz przedstawienie Komisji
ostemplowanego Dowodu Zakupu, z danymi zgodnymi z wpisanymi na Kuponie. W przypadku
pełnomocnika, musi on również przekazać Komisji pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem.
Po przedstawieniu Dowodu Zakupu, Komisja sprawdza, czy Dowód Zakupu spełnia warunki
Regulaminu.
W przypadku spełnienia przez laureata ww. warunków, nagroda jest mu przyznawana.
W przypadku niespełnienia przez laureata ww. warunków lub wygrania już jednej nagrody głównej,
nagroda nie jest mu przyznawana, a losowanie jest powtarzane. Po wylosowaniu kolejnego Kuponu
przeprowadzana jest procedura opisana od pkt 33 do pkt 35 Regulaminu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
36. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Loterii zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018
r. poz. 200 z późn. zm).
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
37. Nad prawidłowością przeprowadzenia Loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru
(zwana dalej „Komisją”) powołana przez Organizatora, działająca na podstawie wydanego przez
niego Regulaminu, w skład której wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez
Ministra Finansów.
WYDAWANIE NAGRÓD
38. Nagrody dzienne laureaci odbierają zgodnie z pkt 17 i 28 Regulaminu.
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Karty Podarunkowe VIVO! Stalowa Wola można zrealizować tylko na terenie VIVO! Stalowa Wola
u wybranych najemców (zgodnie z Regulaminem karty podarunkowej znajdującym się na stronie
https://vivo-shopping.com/dist/files/regulamin_karty_podarunkowej.pdf ).
Bony podarunkowe VIVO! Krosno można zrealizować tylko na terenie VIVO! Krosno u wybranych
najemców (zgodnie z Regulaminem i listą najemców opisanymi na bonie podarunkowym).
Karty/bony podarunkowe do wskazanego na karcie/bonie sklepu/punku usługowego laureat może
wykorzystać w terminie wskazanym na karcie/bonie, zgodnie z regulaminem sklepu/punktu
usługowego, którego dotyczy ta karta/bon.
Bilety do kina wygrane w VIVO! Krosno laureat może wykorzystać jednie w kinie Helios na terenie
VIVO! Krosno. Termin wykorzystania biletu do kina określony jest na bilecie.
Bilety do kina wygrane w VIVO! Stalowa Wola laureat może wykorzystać jednie w kinie Helios na
terenie VIVO! Stalowa Wola. Termin wykorzystania biletu do kina określony jest na bilecie.
39. Nagrodę główną w postaci vouchera na wycieczkę o wartości 10 000 zł laureat odbiera
bezpośrednio po losowaniu, po podpisaniu protokołu odbioru nagrody.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
40. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, najpóźniej do dnia 15.10.
2018 roku (data wpływu reklamacji do Organizatora).
41. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie
pisemnej (dostarczone osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres: Qra Production Monika
Ledóchowska, ul. Chłodna 48/104, 00-872 Warszawa z dopiskiem „Wielka Loteria Urodzinowa VIVO! reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika,
datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania wraz z jej uzasadnieniem.
42. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni licząc od dnia następującego po dniu wpływu reklamacji,
włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń w sądzie powszechnym.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
43. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało
się wymagalne.
44. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
45. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Rzeszowie.
46. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora,
w Punkcie Obsługi Loterii, administracji VIVO! Krosno i VIVO Stalowa Wola oraz na stronie www.vivokrosno.com i www.vivo-stalowawola.com.
47. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
48. Punkt Obsługi Loterii na terenie VIVO! Krosno zlokalizowany jest na poziomie 0 i czynny jest w
dniach 01.09.2018 roku – 28.09.2018 roku (z wyłączeniem 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz
23.09.2018 r.) w następujących godzinach: Pn. - Sob. 09.00 - 21.00, Niedz. 10.00 - 20.00. W dniu
29.09.2018 r. Punkt Obsługi Loterii czynny jest w godzinach 09:00 – 16:40.
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49. Punkt Obsługi Loterii na terenie VIVO! Stalowa Wola zlokalizowany jest na poziomie 0 i czynny
jest w dniach 01.09.2018 roku – 28.09.2018 roku (z wyłączeniem 09.09.2018 r., 16.09.2018 r. oraz
23.09.2018 r.) w następujących godzinach: Pn. - Sob. 10.00 - 21.00, Niedz. 10.00 - 20.00. W dniu
29.09.2018 r. Punkt Obsługi Loterii czynny jest w godzinach 10:00 – 16:40.
50. Godziny otwarcia VIVO! Krosno podane są na stronie www.vivo-krosno.com, natomiast VIVO!
Stalowa Wola podane są na stronie www.vivo-stalowawola.com.
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Załacznik nr 1 do regulaminu
SKLEP

NAGRODA
Bon podarunkowy o wartości 50 zł Deichmann

WARTOŚĆ ILOŚĆ ŁĄCZNA WARTOŚĆ
50,00 zł

4

200,00 zł

Maskotka Deichmann

8,90 zł

2

17,80 zł

Bidon Deichmann

7,80 zł

5

39,00 zł

Śniadaniówka Deichmann

7,80 zł

5

39,00 zł

50,00 zł

3

150,00 zł

DEICHMANN

SZACHOWNICA

Karta podarunkowa o wartości 50 zł do sklepu Szachownica

LA GROTTA

Voucher na pizzę Margherita do restauracji La Grotta

SANTOS

Bon na tort do sklepu Santos

19,90 zł

15

298,50 zł

100,00 zł

5

500,00 zł

Plecak z logo Luppo Puppo

35,90 zł

15

538,50 zł

Wejściówka na salę zabaw bez limitu do Luppo Puppo (pon-czw)

25,00 zł

6

150,00 zł

Wejściówka na salę zabaw - bilet 30 min do Luppo Puppo

10,00 zł

10

100,00 zł

Bilet do kina Helios (Op. 2) bilet na dowolny seans 2D (pon-pt)

15,60 zł

20

312,00 zł

Wyciskarka wolnoobrotowa z Mediamarkt

850,00 zł

1

850,00 zł

Głośnik bezprzewodowy (bluetooth) z Mediamarkt

450,00 zł

1

450,00 zł

Kuchenka mikrofalowa z Media Markt

250,00 zł

1

250,00 zł

Pościel "Berta" z Jysk

169,00 zł

2

338,00 zł

Ręcznik "FC Barcelona" z Jysk

59,95 zł

3

179,85 zł

Kosz "IVER" z Jysk

34,95 zł

4

139,80 zł

FRAC

Bon do sklepu o wartości 25,00 zł do sklepu Frac

25,00 zł

120

3 000,00 zł

MARTES SPORT

Rower stacjonarny firmy SPOKEY z Martes Sport

280,00 zł

1

280,00 zł

Bon na produkty marki Samsung ze sklepu VOBIS/SFERIS

500,00 zł

3

1 500,00 zł

LUPPO PUPPO
HELIOS
MEDIA MARKT

JYSK

VOBIS/SFERIS

Ładowarka Samsung Fast Charge USB-C 2A MINI ze sklepu VOBIS/SFERIS

119,00 zł

1

119,00 zł

TRIUMPH

Voucher o wartości 100 zł do sklepu Triumph

100,00 zł

3

300,00 zł

TRENDY

Rajstopy Gatta ze sklepu Trendy

10,90 zł

40

436,00 zł

YES

Komplet biżuterii Molly (kolczyki, naszyjnik, bransoletka) ze sklepu YES
Zaproszenie na średnią pizzę do 4 składników w standardowej cenie do
Telepizza
Bluzka damska z nowej kolekcji ze sklepu Evenement

335,90 zł

2

671,80 zł

24,00 zł

26

624,00 zł

98,00 zł

2

196,00 zł

98,00 zł

2

196,00 zł

103,98 zł

1

103,98 zł

95,00 zł

4

380,00 zł

50,00 zł

4

200,00 zł

40,00 zł

10

400,00 zł

100,00 zł

3

300,00 zł

9,90 zł

10

99,00 zł

Sukienka damska w rozmiarze 42-58

97,00 zł

10

970,00 zł

TELEPIZZA
EVENEMENT
TUPTUŚ/MAYORAL
ALLE BEAUTY
HEBE

Koszula męska z nowej kolekcji ze sklepu Evenement
Zabawka dla dziecka ze sklepu Tuptuś/Mayoral
Zestaw upominków (2x lakier hybrydowy, 1x lakier klasyczny, długopis całość zapakowana w ozdobne kartonowe pudełko) ze sklepu Alle Beauty
Bon na wykonanie makijażu w drogerii Hebe
Zestaw upominków z drogerii Hebe

VISSION EXPRESS

Karta podarunkowa

GRYCAN

Kupon na rożek firmowy 3 kulki

MAXI MODA

Bluzka damska w rozmiarze 42-58

49,00 zł

15

735,00 zł

KSIĘGARNIA AUTORSKA

Książka

38,90 zł

20

778,00 zł

ELLSTONE

Bon podarunkowy

100,00 zł

3

300,00 zł

Karta podarunkowa

50,00 zł

3

150,00 zł

119,00 zł

3

357,00 zł

Mucha

50,00 zł

5

250,00 zł

Skarpety

18,98 zł

5

94,90 zł

100,00 zł

5

500,00 zł

RECMAN
KUBENZ

Perfumy Recman

SWISS

Bransoletka od Swiss

JUBILER SEZAM

Kolczyki

MONNARI

Karta podarunkowa

NEONAIL

HOME DECOR KWIACIARNIA
BILETY HELIOS

BONY PODARUNKOWE VIVO!

29,00 zł

35

1 015,00 zł

200,00 zł

1

200,00 zł

Zestaw kosmetyków (oliwka do skórek NeoNail, pyłek Arielle Effect, pilnik)

20,00 zł

5

100,00 zł

Karta podarunkowa

50,00 zł

3

150,00 zł

Flaming led

23,90 zł

10

239,00 zł

Cotton balls

14,90 zł

10

149,00 zł

Bilet do kina Helios (Op. 1) bilet na dowolny seans 2D (pon-nd)

20,00 zł

70

1 400,00 zł

Bon podarunkowy o wartości 30 zł

30,00 zł

120

3 600,00 zł

Bon podarunkowy o wartości 50 zł

50,00 zł

100

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD

5 000,00 zł

29 346,13 zł
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Załącznik nr 2 do regulaminu
SKLEP

DOUGLAS

NAGRODA
Zestaw pielęgnacyjny marki własnej z balsamem do ciała, kremem do rąk z
peelingiem

1

110,00 zł

110,00 zł

1

110,00 zł

10,90 zł

5

54,50 zł

8,90 zł

5

44,50 zł

26,90 zł

5

134,50 zł

Voucher na kawę

6,95 zł

20

139,00 zł

Voucher na dowolne ciastko

2,45 zł

20

49,00 zł

Voucher na dowolny Sub15

12,20 zł

20

244,00 zł

100,00 zł

3

300,00 zł

50,00 zł

6

300,00 zł

Misiek

8,90 zł

2

17,80 zł

Bidon

7,80 zł

5

39,00 zł

Śniadaniówka

7,80 zł

5

39,00 zł

2

130,00 zł
272,40 zł

Stopki
Rajstopy

SUBWAY
SWISS

Kryształowa bransoletka od Swiss
Bon podarunkowy

DEICHMANN

ŁĄCZNA
WARTOŚĆ

110,00 zł

Zestaw makijażowy marki własnej zawierający kulki rozświetlające, kredkę
do oczu z tuszem do rzęs, pomadkę
Skarpetki
MARILYN

WARTOŚĆ ILOŚĆ

KWIACIARNIA RÓŻA

Storczyk

65,00 zł

YES

Naszyjnik srebro pozłacane

90,80 zł

3

9,00 zł

10

90,00 zł

Ręcznik

19,00 zł

10

190,00 zł

Ramka na zdjęcia

14,70 zł

3

44,10 zł

9,80 zł

5

49,00 zł

Krawat Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej VISTULA

119,90 zł

2

239,80 zł

Koszula Męska z kolekcji Roberta Lewandowskiego VISTULA

279,90 zł

1

279,90 zł

Koszula Damska WÓLCZANKA

229,99 zł

1

229,99 zł

Czapka z daszkiem

42,30 zł

10

423,00 zł

Zestaw gadżetów 1 (okulary Gel-a-Peel, koszulka Gel-a-Peel, książeczka
Lego Mixels, puzzle mini 54 elementy)

31,90 zł

2

63,80 zł

Zestaw gadżetów 2 (tarcza Nerf, karty Back Peter Zootropolis, długopis,
brelok szczeniaczek)

18,40 zł

5

92,00 zł

Zestaw gadżetów 3 (tarcza Nerf, karty Back Peter Zootropolis, puzzle mini
54 elementy, saszetka Skwooshi, gormiti naszywka-naprasowanka)

18,40 zł

5

92,00 zł

Zestaw gadżetów 4 (okulary Gel-a-Peel, koszulka Gel-a-Peel, książeczka
Lego Mixels)

26,90 zł

1

26,90 zł

Zestaw gadżetów 5 (figurka PetShop, puzzle mini 54 elementy)

12,90 zł

7

90,30 zł

Spinki do mankietów

69,00 zł

2

138,00 zł

Mucha

111,80 zł

2

223,60 zł

Krawat

119,00 zł

2

238,00 zł

Mucha

39,90 zł

2

79,80 zł

Krawat

53,40 zł

2

106,80 zł

Bokserki męskie
Q&Q

Zabawka
VISTULA, WÓLCZANKA,
KAMIL NOWAK
REPORTER YOUNG

ŚWIAT ZABAWEK

GIACOMO CONTI

KUBENZ

Koszula

99,90 zł

2

199,80 zł

HELIOS

Bilet do kina Helios - na dowolny seans 2D (pon-pt)

15,60 zł

40

624,00 zł

LEOPARK

Wejściówka na salę zabaw bez limitu czasu

25,00 zł

20

500,00 zł

SZACHOWNICA

Karta podarunkowa

50,00 zł

3

150,00 zł

Voucher tygodniowy na nielimitowany dostęp do klubu

49,00 zł

3

147,00 zł

Czapka z logo klubu

23,90 zł

3

71,70 zł

Torba z logo klubu

17,00 zł

3

51,00 zł

100,00 zł

3

300,00 zł

100,00 zł

4

400,00 zł

68,90 zł

6

413,40 zł

ICON FITNESS
VISSION EXPRESS

BRIJU

Karta podarunkowa
Zestaw upominków (perfuma, szczotka do włosów, ręcznik, żel
perfumowany)
Bransoletka na rzemyku

SMYK

Miś 50 cm

32,80 zł

20

656,00 zł

Power bank z logo Play

18,90 zł

20

378,00 zł

1,50 zł

50

75,00 zł

Bon podarunkowy
Deser o nazwie Rożek firmowy (tj. 3 kulki lodów z bitą śmietaną, polewą
truskawkową i posypką orzechowo-czekoladową)
Białko Whey Protein Complex

20,00 zł

10

200,00 zł

9,90 zł

9

89,10 zł

59,90 zł

3

179,70 zł

Shaker

18,80 zł

15

282,00 zł

6,90 zł

10

69,00 zł

39,40 zł

6

236,40 zł

HEBE

PLAY
DE FACTO
GRYCAN

OLIMP

GOLDEN ROSE
NEONAIL
KARTY PODURNOWKE
VIVO!

Smycz na klucze z logo Play

Opakowanie na tabletki Pillbox
Zestaw kosmetyków (długotrwała pomadka Longstay Liquide Matte, tusz
Essential, wodoodporna metaliczna kredka do oczu)
Zestaw kosmetyków (oliwka do skórek NeoNail, pyłek Arielle Effect,
pilnik)
o wartości 50 zł
o wartości 30 zł

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NAGRÓD

20,00 zł

5

100,00 zł

50,00 zł

110

5 500,00 zł

30,00 zł

150

4 500,00 zł

19 802,79 zł
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