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Regulamin Loterii Promocyjnej 

Samochód dla Biegacza 

 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Loterii Promocyjnej pod nazwą „Samochód dla Biegacza” zwanej dalej Loterią jest 

Organizator 12. Festiwalu Biegowego; Fundacja Festiwal Biegów, z siedzibą: w Niskowej 161, 33-395 

Chełmiec; NIP 734-35-19-260 wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych, 

Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Miasta Krakowa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000455795 

2. Loteria rozpoczyna się w dniu 12 września 2021 r. około godziny 15:30 i trwa do dnia 31 grudnia 2021 

r. Termin ten obejmuje wyłonienie uczestników loterii, losowanie nagrody, termin składania i 

rozpatrywania reklamacji, a także wydanie nagrody.  

3. Terytorium Loterii jest obszar Miasteczka Biegacza 12. Festiwalu Biegowego – Nakło nad Popradem 

w Piwnicznej-Zdroju. 

4. Loteria przeprowadzona zostanie na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Krakowie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5. Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. 2020, poz. 2094 ze zm.) 

 

II. Zasady udziału w Loterii 

1. W Loterii może wziąć udział każdy zarejestrowany uczestnik 12. Festiwalu Biegowego, który spełnia 

łącznie warunki wskazane w ust. 1, ust.2 i ust. 3. tj.: 

a) zarejestrował się jako zawodnik Koral Maratonu, który odbędzie się w dniu 12 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu Koral 

Maratonu 

lub 

b) zarejestrował się jako zawodnik Półmaratonu, który odbędzie się w dniu 12 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu 

Półmaratonu 

lub 
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c) zarejestrował się jako zawodnik Biegu 7 Dolin 100 km, który odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu 

Biegu 7 Dolin 100 km 

lub 

d) zarejestrował się jako zawodnik Biegu 7 Dolin 61 km, który odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu 

Biegu 7 Dolin 61 km 

lub 

e) zarejestrował się jako zawodnik Biegu 7 Dolin 36 km, który odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu 

Biegu 7 Dolin 36 km 

lub 

f) zarejestrował się jako zawodnik Bieg Górski 23 km, który odbędzie się w dniach 12 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu 

Biegu Górskiego 23 km 

lub 

g) zarejestrował się jako zawodnik Iron Run, który odbędzie się w dniach 10-12 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu Iron 

Run 

lub 

h) zarejestrował się jako zawodnik Biegu na 15 km, który odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu 

Biegu na 15 km 

lub 

i) zarejestrował się jako zawodnik Sądeckiej Dychy, która odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. 

dopełniając wszystkich formalności i opłat oraz akceptując postanowienia odrębnego Regulaminu 

Sądeckiej Dychy. 

2.  Ukończył Biegi, o których mowa w pkt. a - i w wyznaczonym przez Organizatora czasie. 

3. Był obecny fizycznie podczas losowania nagrody, zgodnie z procedurą wskazaną  

w pkt. III. Losowanie Nagrody. 

4. Rejestracja do udziału w Biegach wskazanych w pkt. II ppkt.  a – i  była możliwa: 

a) Koral Maraton od dnia 22.09.2019r. do dnia 11.09.2021r. 

b) Półmaraton od dnia 22.09. 2019r. do dnia 11.09. 2021r. 
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c) Bieg 7 Dolin 100 km od dnia 22.09. 2019r. do dnia 10.09.2021r. 

d) Bieg 7 Dolin 61 km od dnia 22.09. 2019r. do dnia 10.09. 2021r. 

e) Bieg 7 Dolin 36 km od dnia 22.09. 2019r. do dnia 11.09. 2021r. 

f) Bieg Górski 23 km od dnia 22.09. 2019r. do dnia 11.09. 2021r. 

g) Iron Run od dnia 22.09. 2019r. do dnia  10.09.2021 r. do godziny 14:30 r. 

h) Bieg na 15 km od dnia 22.09. 2019r. do dnia 10.09.2021r. do godziny 18:30 

i) Sądecka Dycha od dnia 22.09. 2019r. do dnia 11.09.2020 r. do godziny 10:30 

5. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy zatrudnieni przez Organizatora (w tym również osoby 

zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin 

rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżeństwo, pasierba, pasierbicę, rodziców małżonka 

a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

III. Losowanie Nagrody 

1. Losowanie nagrody, o której mowa w pkt. IV odbędzie się w dniu 12.09.2021 r. w godzinach między 

15:30 a 18:00 na scenie głównej 12. Festiwalu Biegowego, która znajdować się będzie na terenie Nakła 

nad Popradem w Piwnicznej-Zdroju w Miasteczku Biegowym. 

2. Każdy uczestnik, który w sposób prawidłowy zgłosił swój udział w Biegach wskazanych w pkt. II ppkt.  

a – i  otrzyma indywidualny numer startowy. 

3. Numery startowe uczestników Biegów, o których mowa w pkt. II ppkt.  a – i wraz z imieniem, 

nazwiskiem oraz miejscowością zamieszkania zostaną wydrukowane na kartce papieru, następnie 

zostaną wycięte, w taki sposób by każdy numer startowy był indywidualnym paskiem papieru. 

4. Wszystkie paski papieru zostaną umieszczone w nieprzeźroczystym pojemniku. 

5. Osoba wyznaczona przez Organizatora, mająca odwrócony wzrok w stronę przeciwną do pojemnika 

zamiesza wszystkie paski i następnie wylosuje spośród wszystkich znajdujących się w pojemniku 

pasków, jeden, którego treść zostanie publicznie odczytana, niezwłocznie po przeprowadzeniu 

losowania. 

6. Osoba, której dane zostaną odczytane w ciągu 3 (słownie trzech) minut od momentu wylosowania 

będzie zobowiązana zgłosić się bezpośrednio do miejsca losowania - tj. punktu, w którym losowanie się 

odbyło, a także będzie zobowiązana okazać osobie wyznaczonej przez Organizatora dokument 

potwierdzający tożsamość i odczytane uprzednio dane. 

7. Dane znajdujące się na wylosowanym pasku będą odczytywane, co najmniej trzykrotnie. 

8. Jeżeli w wyznaczonym czasie osoba nie zgłosi się we wskazanym powyżej miejscu, czynność ulega 

powtórzeniu, przy czym wylosowany uprzednio los nie bierze udziału w kolejnych losowaniach. 
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9. Czynność losowania ulega powtórzeniu do czasu zgłoszenia się wylosowanej osoby w czasie i miejscu 

wskazanym w pkt. 6. 

10. Osoba, której dane zostaną wylosowane i która spełni warunki wskazane powyżej, zostanie 

Zwycięzcą Loterii. 

 

IV. Nagroda 

1. Nagrodą w Loterii jest nowy samochód osobowy.  

2. Wartość samochodu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej wynosi 57 900  zł brutto. 

3. Wylosowana w Loterii osoba będzie zobowiązana do podania następujących danych: imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, nr PESEL, a także do podpisu oświadczenia o poniższej treści: 

„Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci samochodu osobowego zgodnie z regulaminem loterii 

„Samochód dla Biegacza” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt 

rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków 

związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody, a także pokryję należny 

podatek dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody.” 

 

V. Wydanie Nagrody 

1. Nagroda, o której mowa w pkt. IV pkt. 1 zostanie wydana zwycięzcy Loterii najpóźniej do dnia 

31.12.2021 r. w miejscu oraz w terminie ustalonym indywidualnie ze zwycięzcą, po wcześniejszym 

zarejestrowaniu przez zwycięzcę samochodu osobowego oraz opłacenia obowiązkowego 

ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych, związanych z rejestracją pojazdu, a także 

opłaceniu przez zwycięzcę należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości 

nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego i złożeniu stosownej deklaracji PIT. 

2. Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu 

oraz kosztów dojazdu laureata nagrody do miejsca odbioru nagrody, a także należnego podatku 

dochodowego od wygranej. 

3. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021, poz. 1128 ze zm). 

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania 

ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody 

rzeczowe. Zwycięzca loterii nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

5. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w uzgodnionym terminie, fundator nagrody 

pozostaje jej wyłącznym właścicielem. 
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6. W przypadku, w którym Organizator poweźmie wątpliwości, co do prawidłowego ukończenia przez 

Zwycięzcę biegów, o których mowa w pkt. II ppkt. a - i, wydanie Nagrody zostanie wstrzymane do czasu 

wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. 

 

VI. Komisja 

1. Nad prawidłowością urządzania loterii nadzór sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, powołana 

przez Organizatora. 

2. Do zadań komisji będzie należało w szczególności: zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród 

wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem 

loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, podpisanie protokołu zawierającego 

opis czynności i wynik losowania, udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i 

potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez zwycięzcę, nadzór nad 

rozpatrywaniem wpływających od uczestników loterii reklamacji. 

 3. Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagrody. 

 

VII. Postępowania Reklamacyjne 

1. Reklamacje mogą być składane na adres korespondencyjny Biura Organizatora (Fundacja "Festiwal 

Biegów", ul. Solec 85/33, 00-382 Warszawa, z dopiskiem Loteria) najpóźniej do dnia 30.09.2021r. 

(decyduje data wpływu reklamacji do organizatora). 

2. Reklamacje, które wpłyną do organizatora po dniu 30.09.2021 r. nie będą rozpatrywane. 

3. Każda reklamacja powinna spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 

20). 

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze i kończy się najpóźniej w dniu 03.10.2021 r. 

Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi Loterii pocztą, listem poleconym, 

o zachowaniu 3–dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania listu 

poleconego przez organizatora (data stempla pocztowego). 

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od 

postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

VIII. Przedawnienie roszczeń 

1. Roszczenia uczestników z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 

wymagalności. 

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

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
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IX. Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe uczestników Loterii będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem. 

2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Festiwal Biegów", z siedzibą w: Niskowa 161, 33-

395 Chełmiec. 

3. Pełna treść Regulaminu Loterii dostępna będzie w biurze Organizatora: Fundacja "Festiwal Biegów", 

ul. Solec 85/33, 00-382 Warszawa, oraz na stronie internetowej Organizatora: www.festiwalbiegow.pl 

4. Zasady przeprowadzania loterii określa niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 

r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 ze zm.). 

Fundacja Festiwal Biegów 

Warszawa, dn. 05 lipca, 2021 r. 

Na podstawie art. 47, art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  

(t.j. :Dz. U. 2020, poz. 2094 ze zm.) zatwierdzam niniejszy regulamin. 


