
Biala Podlaska, dnia /lT ,trrrnialZll7r

DYREKI'OR IZBY CELNEJ
W BIAT,EJ PODLASKIEJ

300000-tAGW. 8703. I .2017 .TL

Agenci a Marketingu Zintegrowanego
AMBASADA MAREK
ul. Konstantynowska 34lok 116/117
94-303 t6dt,
reprezentowana przez Roberta Kieszka

Decyzja

Na podstawie art. 207 $ I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst

jednolity: Dz.U.z20l5r.,poz.613zpoLn. zm.)w zwr1zkuzart.Siart.32 ust.3, art.46,art.47

ustawy zdnia l91istopada2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U.z2016poz.47l).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2017r. (data wplywu do Izby Celnej w Biatej Podlaskiej

dnia 05.01 .2017r.), o udzielenie zezwolenia na urz4dzenie loterii promocyjnej o nazwie

..Mieszkarn w Gminie Niemce i tu placg podatki "

postanawiam:

udzielic Agencji Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK, reprezentorvanej przez.

Roberta Kieszka, ul. Konstantynowska 34 lok I l6ll I 7 ,94-303 Lod2 zezwolenia na urz4dzenie

loterii promocyjnej o nazwie: ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placg podatki".

I ) loteria promoc,vjna o nazwie ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placa podatki" odbqdzie

sig na terenie gminy Niemce powiat lubelski, wojew6dztwo lubelskie.

2) cz.as urz4dzania loterii promocyjnej o nazwie ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placa

po<Iatki" obejmuje okres od dnia l5 marca 2017r. do dnia 28 lipca 2017r.

3) ustala sig nieprzekrac zalny termin rozpoczgcia loterii promocyjncj na dzien

15 marca 2017r.

4) szczeg6lowe zasady i warunki loterii promocyjnej o nazwie ,,Mieszkam w (iminie

Niemce i tu placg podatki" okresla zatwierdzony przez Dyrektora Izby Celnej w Biale.i

Podlaskiej na podstawie art. 60 ust 3 ustawy o grach hazardowych, regulamin stanou'ie1cy

zal1cznik do niniej sze go zezwo len ia,

Ijr
Sluiba
Celna

www. bialapodlaska. scelna. gov.pl



5) zobowiqzuje sig urzqdzajqcego loteriE do zapewnienia jej uczestnikom moZliwoSci

zapoznania siE z tre5ci4 Regulaminu loterii promocyjnej o nazwie ,nMieszkam w Gminie

Niemce i tu placg podatki".

Dyrektor Izby Celnej w Biatej Podlaskiej zauwaZa, i2 w przypadku wykorzystywania

wzqdz.eh do gier w grach losowych, zastosowanie znajduje przepis art. 23a ustawy o grach

hazardowych, zgodnie z kt6rym urzqdzenia do gier mog4 byd eksploatowane przez podmioty

posiadaj4ce zezwolenie na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie gier losowych po ich

zarej estrow aniu pr zez. naczelni ka urzgdu celnego.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. o Sluzbie Celnej

(tekst jednolity: Dz. U.2015r. poz. 990 z poln. zm.), na potrzeby kontroli podmioty urzqdz.aj4ce

i prowadz4ce gry lub zaklady wzajemne s4 obowi4zane zape\ rli6 warunki i Srodki do sprawnego

przeprowadzenia kontroli, w tym przeslai wlaSciwemu naczelnikowi urzgdu celnego przed

rozpoczgciem dzialalnoSci w tym zakresie, zgloszenie oraz dokumentacjg dotyczEcE

tej dzialalno5ci.

Zgloszeni% o kt6rym mowa powyZej, sporz4dza sig na podstawie $ 11, $ 16 oraz $ 2l

rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie kontroli wykonywanych

przez Sluzbg Celn4 w zakresie urz4dzania i prowadzenia gier hazardowych (tekst jednolity:

D2.[J.2013 r. poz. 156).

Zgloszenie powinno zawierac imig i nazwisko lub nazwg podmiotu, adres siedziby,

numer w Krajowym Rejestrze S4dowym lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej, numer

REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej.

Zgloszenie o rozpoczgciu prowadzenia loterii przesyla sig Naczelnikowi Urzgdu

Celnego w Lublinie. Do zgloszenia o rozpoczgciu loterii dolEcza sig zezwolenie na urz4dzanie

loterii oraz regulamin loterii.

Ponadto urzqdzaiEcy loterig promocyjn4, zgodnie z wymogami okreSlonymi

w cytowanych przepisach, w terminie 30 dni od dnia zakonczenia loterii, sporzqdza i przesyla

wyZej wskazanemu naczelnikowi infbrmacje dotycz4ce przeprowadzonej loterii, zawieraj4ce

wykaz wyplaconych lub wydanych wygranych wraz z okreSleniem ich wartoSci oraz zestawienie

iloSci w1'stawionych i anulowanych imiennych zaSwiadczen o uzyskanej wygranej, zawieraj4ce

numery i serie zaSwiadczeri, wysokoSi wygranych i daty wystawienia zaSwiadczeri.



Art. 70 w/w ustawy stanowi, i2 kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest

r6wna kwocie przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsigbiorstw bez wyplat

nagr6d z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogloszonego w obwieszczeniu Prezesa

Gl6wnego lJrzgdu Statystycznego w Dzienniku Urzgdowym Gl6wnego Urzgdu Statystycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego z dnia 18 lipca

2016r. w sprawie przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsigbi<lrstw bez

wyplat nagr6d z zysku w drugim kwartale 2016r. (Dz. Urz. GUS. 2016. poz. 28) - przecigtne

miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw bez rvyplat nagr6d z zysku w drugim

kwartale 2016r. wynioslo 4244,58 zl.

WartoSi puli nagr6d w loterii promocyjnej o nazwie Mieszkam w Gminie Niemce i tu

placg podatki" wynosi 9 621,00 zl (slownie: dziewigi tysigcy szeS6set dwadzieScia jeden

zlotych).

Stosownie do art. 69 ust. I pkt 5 ustawy o grach hazardowych, oplata za udzielenie

zezwolenia na urzqdzanie loterii promocyjnej wynosi l0 % wartoSci puli nagr6d, jednak nie

rnniej niz 50 % kwoty bazowej tj.2 122,00 zl

Biorqc powyZsze pod uwagg, oplatg za niniejsze zezwolenie w wysokoSci 2.122,00 zl

(slownie: dwa tysiEce sto dwadzieScia dwa zlote) naleZy uiScic na konto Izby Celnei w

Krakowie.

Nr rachunku 25 10101270 0008 2422 3100 0000

Oplaty z tytulu udzielonych zezwolen winny by6 opatrzone alfanumerycznym symbolern

w polu opisu ty.tulu przelewu. Kody alfbnumeryczne w opisach tytul<iw przelewow:

nunrer 01 oraz literowym rozszerzeniem LPA tj. 0I.LPA przed tekstorv4 czqSci4 tytulu

przelewu.

Powy2sza decyzja uwzglgdnia w caloSci lqdanie Strony w zwi4zku z azytrr. zgodnie

z art.210 g 5 Ordynacji podatkowej. Dyrektor Izby Celnej w Bialej Podlaskiei odst4pii od jej

uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji slu2y Stronie odwolanie do Dyrektora lzby Clelnei rv Bialej

Irodlaskiej w terminie l4 dni od daty jej dorqczenia (art. 221, att. 223 $ I i $ 2 ustaw.y Ordynacja

podatkowa). Odwolanie powinno zawierac zarzuty przeciw decyzji, okreslac istotq i zakres



2.4dania bEdqcego przedmiotem odwolania oraz wskazywai dowody uzasadniaj4ce to Z4danie

(at. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

Otrzvmuia:

l. Adresat,
2. Naczelnik Urzgdu Celnego w Lublinie,
3. ala.

Dyre*tora
tenta

w Bialej Podlaskiej
IK

Wy I Gter

nta Zaremba

.:'
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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
,,MIESZKAM W GMINIE NMMCE I TU PLAC4 PODATKI'

$1
POSTANOWIENIA OG6LNE

l. Niniejsza loteria promocyjna (dalej zwana,,Loteri4") wz4dzana jest pod nazv,t4,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu
placg podatki".

2. Organizatorem Loterii jest Agencja Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK, reprezentowana przez
Roberta Kieszka, z siedzib4w N-odzi (94-303 N,6dL) prry ul. Konstantynowskiej 34 lok. 1161117, posiadaj4c4 NIp:
727 -248-50-2 I , REGON: I 0 1 045250 , zwana dalej ,,Organizatorem,,.

3. Loteria trwa od dnia 15.03.2017 r. do dnia 28.07.2017 r., pr4 czym dniem zakoficzenia Loterii jest dzieri
przewidziany jako ostatni na rozpat$.wanie reklamacji, zgodni e z par.9. ust. 5.

4. Przyjmowanie zg)oszen do Loterii rozpoczyna sig dnia 15.03.2017 r. o godzinie 00:00:01, akoirczy dnia 05.05.2017
r. o godzinie 23:59:59.

,. Loteriawz}dzanajestnapodstawieustawy zdnia lglistopada200gr.ograchhazardowych(Dz. tJ.z2016r.,poz.
47 l) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora lzby Celnej w Bialej Podlaskiej .

6. Loteria ma charakter lokalny iurzEdzana jest na terenie wojew6dztwa lubelskiego, w powiecie lubelskim, w gminie
Niemce.

7. Definicje:
1) Loteria - niniejsza loteria promocyjna nrz4dzanapod nazw4 ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placg podatki,,;
2) Regulamin - niniejszy regulamin Loterii;
3) uczestnik - osoba spelniai4ca warunki okreslone w par. 2. Reguraminu;
4) Laureat - zdobyrvca Nagrody w Loterii;
5) Deklaracja podatkowa PIT - poprawnie wypelniona i zlo2on aprzezUczestnika w kazdy przewidziany prawem

spos6b (np. drog4 elektronicm4, bezpo6rednio we wlafuiwym urzEdzie skarbowym, drog4 pocztow4),
w terminie od dnia 01 .0 I .201 7 r. do dnia 30.04.2017 r. (poniewaz 30.04.2017 r. wypada w niedzielg, Uczestnik
mole zloiryc deklaracjg podatkow4 PIT najp62niej w dniu 02.05.2017 r.), deklaracja podatkowa pIT (podatek
dochodowy, roczne zeznanie podatnika) za 2016 r., zlo2ona w Drugim lJrzgdzie Skarbowym w Lublinie.
Uczestnik w Deklaracji podatkowej PIT musi wskazad gming Niemce jako miejsce zamieszkania. Dla potrzeb
niniejszego Regulaminu prryjmuje sig, 2e Deklaracja podatkowa zloinna w imieniu podatnika przez
pracodawc9 lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidlow4 z zachowaniem zasady, o kt6rej
mowa w zdaniu poprzednim;

6) Miejsce zamieszkania - w polskim prawie cywilnym miejscowoSd, w kt6rej osoba fizyczna przebywa
zzamiarem stalego pobytu (art.25 KC);

7) Zgloszenie -c4,nno56 okreSlona w par.3. ust. 1. Regulaminu;
8) Nagroda/y - Nagrody wskazane w par. 4. ust. 2. Regulaminu Loterii;
9) POK - Punkt Obslugi Klienta mieszcz4cy sig w Urzgdzie Gminy Niemce w Niemcach (21-O2S Niemce) pr4z

ul. Lubelskiej 121.

8. Administratorem bazy danych osobowych zebranych do cel6w Loterii jest Organizator - Agencja Marketingu
Zintegrowanego AMBASADA MAREK, reprezentowanaprzezRoberta Kieszka, zsiedzib4wl,odzi(94-303 N-6dL)
przy ul. Konstantynowskiej 34 lok. 1161117. Dane osobowe Uczestnik Loterii udostgpnia dobrowolnie.
Uczestnikom Loterii przysfuguje prawo wgl4du do swoich danych osobowych, jak r6wnieZ prawo ich poprawiania
iZ1daniazaprzestaniaprzetwarzaniaczyusunigcia.

s2
WARTINIS UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ

Regulamin loterii promocyjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu piace podatki,,

h
AMBASADA MAREK
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l. Loteria przeznaczona jest dla osob frzycznych, zamieszkatych na terytorium Rzeczpospolitej polskiej, kt6re
w dniu przyst4pieniado Loterii ukoricryly l8 lat oraz w okresie od dnia 01.Ol.2Ol1r. do dnia30 .04.2017 r. zto7yly
Deklaracjg podatkow4 PIT 2a2016 r. w Drugim tJrzgdzie Skarbowym w Lublinie (adres: ul. T. Szeligowskiego
24,20-883 Lublin) i wskazaly w deklaracji podatkowej PIT gming Niemce jako miejsce zamieszkania oraz
spelniaj4 pozostale postanowienia i warunki Regulaminu z zastrzeLeniem zdania nastQpnego. W Loterii nie mog4
brai udziatu pracownicy Organizatora, Urzgdu Gminy Niemce, pracownicy podleglych mu jednostek
organizacyjnych gminy, radni gminy, soltysi oraz czlonkowie najbli2srych rodzin wyzej wymienionych (pod
pojgciem czlonk6w najbliZszej rodziny rozumie sig: wstgpnych, zstgpnych, rodzeristwo, mal2onk6w orazosoby
pozostaj 4ce w stosunku przysposobienia).

2. Uczestnik, przystgpuj4c do Loterii, powinien zaponrac sig z tre5ci4 Regulaminu. Przyst4pienie do Loterii poprzez
przeslanie prawidlowego Zgloszeniaoznacza, i2 Uczestnik zapoznal sig z jej zasadami, akceptuje je i potwierdza,
2e spelnia warunki, kt6re uprawniaj4 go do udzialu w Loterii.

3. Uczestnikiem Loterii mog4 by6 jedynie osoby, kt6re wyrazaj4zgodg naprze&varzanie danych osobowych, zgodnie
z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Dane osobowe s4
przetwarzane przez Organizatora wyt1cznie do cel6w prowadzonej Loterii i wydania Nagr6d. Kaady
z Uczestnik6w ma prawo wgl4du do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecmym do wydania Nagrody.

4' Laureaci Nagr6d w Loterii mog4 zosta6 poproszeni przezOrganizatorao dobrowolne wyra2enie zgody nabezplatne
wykorzystanie wizerunku i glosu Laureata utrwalonego podczas wydania mu Nagrody lub w zwipzku z jej
otrzymaniem w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, a w szczeg6lno5ci na
rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku i glosu Uczestnika orazwykorzystywanie go we wszelkich znanych
w dniu skladania oSwiadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez..

1) utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet;
2) utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomoc4 druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu

magnetycznego, noSnika elektronicznego w dowolnych i lo6ciach;
3) wprowadzenie do pamigci komputera;
4) publiczne odtworzenie, wystawienie, wySwietlanie, nadawanie i reemitowanie;
5) nadanie za pomoc4 wizji i fonii przewodowej illub bezprzewodowej oraz za poSrednictwem satelity w spos6b

zar6wno powszechnie dostgpny, jak i kodowany;
6) utrwalanie na no6nikach materialnych - zwielokrotnienie dowoln4 technik4;
7) wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu;
8) nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii kom6rkowej;
9) korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.

5. Wyra2enie zgody na wykorzystanie wizerunku i glosu w celach promocyjnych i marketingowych, o kt6rej mowa
powyZej w ust. 4. jest dobrowolne i nie wptywanaudzial Uczestnika w Loterii, jak r6wnie2 na jego uprawnienie
do otrrymania Nagrody.

6. Po zakoficzeniu wydawaniaNagr6d w Loterii Organizator zastrzegasobie prawo do publikacji danych osobowych
w postaci imion, pierwszych liter nazwisk oraznazw miejscowoSci zamieszkania Laureat6w na liScie ztlycigzc6w
Loterii, na co pisemn4 zgodg mohe wyrazi6 Laureat Loterii w Protokole Odbioru Nagrody (pON), przy czym
wydanie Nagrody w Loterii nie jest w 2aden spos6b zaleime od wyra2enia takiej zgody przezLatreata.

$3
ZASADY URZ 4DZ ANIA LOTI RII

l. Aby wzi46 udzial w Loterii naleiry:

1) spelni6l4cznie warunki opisane w par.2. ust. l. Regulaminu Loterii;
2) zglosi6 w okresie od dnia 15 .03 .2017 r. do dnia 05.05.201 7 r. wl4cznie sw6j udzial w Loterii poprzezi

h
Regulamin loterii promocyjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placq podatki,,

@ AMBASADA MAREK
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a) wypelnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go wlasnorg cznympodpisem i wrzucenie go do
umy promocyjnej, kt6ra znajduje sig w TJrzgdzie Gminy Niemce w Niemcach (21-025 Niemce) przy ul.
Lubelskiej 727, na parterze, w Punkcie Obslugi Klienta (dalej: ,,POK'). Na kuponie naleLy wpisa6: imig,
nazwisko, numer telefonu kom6rkowego do kontakt\ oraznumer PESEL, wyraztdzgodg naprzetwarzanie
danych osobowych do cel6w niniejszej Loterii oraz zlozy6, sw6j czytelny podpis;

b) rejestracjg swojego zgloszenia na stronie internetowej pod adresem www.niemce.pVloteria, za
poSrednictwem formularza zgloszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach nastgpuj4cych
danych:

- 
imig,

- 
nazwisko,

- 
numeru telefonu kom6rkowego w formacie dziewigciu nastgpuj4cych po sobie cyfr, np. 500000000,

- 
numer PESEL,

- 
wyra2enie zgody na przefuarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oSwiadczenia o tresci:
,,Wyruham zgodg na przekarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawa
zdnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.22016 r.,poz.922) przezOrganizatora
loterii promocyjnej urz}dzanej pn. ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu plac9 podatki,, dla cel6w
zwi4zanych z organizacj4 loterii i jej przeprowadzeniem. Moje dane osobowe udostgpniam
dobrowolnie oraz wiem, 2e prrysluguje mi prawo wgl4du do nich, L1dania ich poprawienia lub
u sun i gc ia or az zapr ze stania przetw ar zania,,,

- 
przepisanie kodu zabezpieczaj4cego captcha,

- 
zatwierdzenie Z$oszenia do Loterii poprzezkliknigcie przycisku ,,BIORE LIDZIAtr--.

2. Jeden Uczestnik moZe dokona6 tylko jednego Zg)oszenia do udzialu w Loterii. Pozostale Zgloszenia od tego
samego Uczestnika nie zwigkszaj4 szansy wygrania nagrody, bgd4traktowanejakoduplikatyibgd4usuwane
zbazy do losowania.

3' Obie formy Zgloszenia s4 r6wnowazne, uczestnik sam decyduje w jaki spos6b z$osi6 sig do Loterii.

$4
NAGRODY

7. Organizatot przewidzial lEcznie 6 (slownie: szeS6) Nagr6d rzeczowych. Nagrody wraz z ich iloSci4 i wartoSci4
wskazuje sig w ust. 2 ponihej.

2. ListaNagr6d w Loterii:
l) Nagrodg Gl6wn4 stanowi 1 (slownie: jeden) telewizor SONY KD-55XD7005 (4K, 55,,, Smart TV),

o wartoSci jednostkowej 4 190,00 zl brutto wraz z dodatkow4 Nagrod4 pienigm4 w wysokoSc i 466,00 zl brutto.
N,qczna warto66 Nagrody Gl6wnej to 4 656,00 zl brutto;

2) Nagrodg I stopnia stanowi I (slownie: jeden) aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa) NIKON D3300
w zestawie z obiekffwem I 8- 105VR o wartoSci jednostkowej 2 229,00 zl brutto;

3) Nagrodg II stopnia stanowi I (slownie: jedna) konsola SONY PlayStation 4 1TB + 4 W o warto5ci
jednostkowej I 599,00 zl brutto;

4) Nagrody III stopnia stanowi4 3 (slownie: trzy) cyfrowe aparaty fotograficzne CANON IXUS 160 o warto5ci
jednostkow ej 37 9,00 zl brutto.

3. N-4czna wartoS6 Nagr6d w Loterii promocyjnej wynosi: 9 621,00 zl (slownie: dziewig6 tysigcy sze56set dwadziescia
jeden zlotych zero groszy) brutto.

4. Laureatowi danej Nagrody nie przysluguje prawo do zastrzeaenia szczeg6lnych wlaSciwoSci Nagrody, ani do
otrzymania jej ekwiwalentu pienigZnego, czy rzeczowego.

5. Dodatkowa Nagroda Pienig2na, o kt6rej mowa w ust. 2. pkt.l) powyZej, nie jest wydawana do r4k Uczestnika, lecz
jest potr4canaprzezOrganizatoraiprzeznaczonanapokrycie naleZnego podatku dochodowego od os6b frzycznych
od wygranej, na co Uczestnik, bior4c :udzial w Loterii, wyraZa zgodg

Regulamin loterii promocyjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placQ podatki,,

AMBASADA I,4AREK
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6. Nagrody otrzlmane w Loterii s4 wydawane Laureatom zgodnie z obowi4zuj4cym prawem podatkowym.

ss
LOSOWANIE NAGR6D

7. Organizator przewidzial jedno losowanie Nagr6d w Loterii. Losowanie odbyrva sig o godzinie 12:00 w dniu
08.05.2017t-wUrzgdzieGminyNiemcewNiemcach(21-OzsNiemce)przyul.Lubelskiej l2lwobecno6ciKomisji
Nadzoru, w skladzie kt6rej znajduje sig osoba posiadaj4ca Swiadectwo Zawodowe Ministra Finans6w.

2. Losowanie Nagr6d w Loterii odbywa sig metod4 tradycyjn4, poprzez wyci4ganie przez osobg wyznaczonq przez
Organizatora kartonik6w zprzydzielonymi numerami ID Zgloszehw Loterii metod4,,chybil-trafil" zumy,w kt6rej
znajduj4 sig wszystkie prawidlowo nadeslane do Loterii Zgloszenia. Metoda przeprowadzenia losowania Nagr6d
w Loterii zapewnia peln4 losowoS6, bezstronnoS6 i rzetelno66 przyznawania Nagr6d, a wygrana w Loterii zaleiry od,
pr4rpadku. Po wylosowaniu numeru ID, Organizator sprawdza w bazie danych Zgloszenie zakodowane pod
wylosowan4 cyfr4.

3. Losowanie odbyrva sig w spos6b nastgpuj4cy:
1) kaZdemu Zgloszeniu w Loterii, nadeslanemu w okresie Przyjmowaniazg)oszen, tj. od dnia 15.03.2017 r. do

dnia 05.05.2017 r.wlqcznie w spos6b okreslony w par. 3 ust. 1 pkt2) lit. a. lub b.,przydzielany jest unikalny,
cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej ,,numer ID") w bazie Organizatora. W losowaniu bior4 udzialwszystkie
numery ID Zgloszeh prawidlowo nadeslanych do Loterii za poSrednictwem strony www oraz wrzuconych do
urny w POK, na takich samych zasadach, zarejestrowane w bazie Organizatora w okresie Prryjmowania
zgloszen;

2) zgloszeniom prawidlowo nadeslanym do Loterii w okresie od dnia I 5.03.20 I 7 r. do dnia 05.05.2 017 r. wlqcznie,
przydziela sig unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny (dalej: ,,numer ID") w bazie Organizatora,
z zastrzeZeniem pkt. 4) poniZej ;

3) Organizator przygotowuje kartoniki w liczbie odpowiadaj4cej liczbie numer6w ID Zgloszefi zarejestrowanych
w bazie danych. Numery ID w bazie do losowania przydziela sig zgodnie z dat1 i czasem ich zarejestrowania
w zintegrowanej bazie danych, przy czym czas rejestracji Zg)oszefi w bazie mierzony jest z dokladnoSci4 do
0,01 sekundy, a je6li w bazie danych zarejestrowano dwa lub wigcej Zgloszert z dokladnie tym samym czasem,
to o przydzieleniu numeru ID w bazie danych decyduje nizsza suma cyfr z numeru PESEL Uczestnika,
podanego w Zgloszeniu.

'. Spos6b urz4dzanialosowaniajest nastgpuj4cy:
1) w pierwszej kolejnoSci Organizator losuje 3 (slownie: trzech) Laureat6w Nagr6d III stopnia (par.4 ust. 2 pkt.

4) poprzez wyci4ganie po kolei z worka do losowaniatrzech kartonik6w z numerami ID;
2) nastgpnie Organizator losuje I (slownie: jednego) LaureataNagrody II stopnia (par.4 ust.2 pkt. 3)poprzez

wyci4gnigcie z worka do losowania jednego kartonika z numerem ID;
3) w dalszej kolejno6ci Organizator losuje I (slownie: jednego) Laureata Nagrody I stopnia (par. 4 ust. 2 pkt. 2)

poprzez wyci4gnigcie z worka do losowania jednego kartonika z numerem ID,
4) w ostatniej kolejnoSci Organizator losuje I (slownie:jednego) Laureata Nagrody Gl6wnej (par. 4 ust. 2 pkt. l)

poprzez wyci4gnigcie z worka do losowaniajednego kartonika z numerem ID.
5. Nastgpnie, w dalszej czgSci losowania, Organizator losuje l4cznie 12 (dwanaScie) Zg)oszefi rezerwowych, na

wypadek, gdyby kontakt z Laureatami, o kt6rych mowa w ust. 4 nie byl mo2liwy w trybie przewidzianym
w niniejszym Regulaminie, przy czym w pierwszej kolejnoSci losuje sig po dwa zg)oszenia rezerwowe do kazdej
z Nagr6d III stopnia, w dalszej kolejnoSci losowane s4 dwa zgloszenia rezerwowe do Nagrody II stopnia, dwa
zgloszeniarezerwowe do Nagrody I stopnia oraztrzy zgloszeniarezerwowe do Nagrody Gl6wnej.

6. Jeden Uczestnik mo2e lvygra6 tylko jedn4 Nagrodg w Loterii. Zg\oszenie, kt6re zostanie wylosowane, zostaje
usunigte zbazy z$oszefi i nie bierze udzialu w dalszym losowaniu.

7 . Powy2sza metoda losowania nie jest zalezna od uZycia sprzgtu komputerowego, czy zewngtrznego oprogramowania
i polega na rgcznym wyci4ganiu, przez osobg wyznaczonl przez Komisjg Nadzoru, z

Regulamin loterii promocyjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placq podatki,, '"" 
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kartonik6w z numerami ID, bez moZliwoSci zapoznania sig z treSci4 umieszczon4 na kartoniku przed wyjgciem go
z worka. Losowanie odbywa sig metod4 chybil-trafil, w iloSci odpowiadaj4cej ilo5ci Nagr6d przewidzianych
w niniejszym Regulaminie oraz odpowiedniej ilo6ci zgloszertrezerwowych do poszczeg6lnych kategorii Nagr6d.
Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja Nadzoru, o kt6rej mowa w par. g.

Regulamin loterii promocyjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu place podatki,,

s6
SPOS6B INF'ORMOWATIIA LAUREATOW NAGROD I WYDAI\IIE NAGROI)

1. W pierwszej kolejnoSci, Organizator podejmuje pr6bg powiadomienia Laureat6w Loterii o wygranej w dniu
losowania lub w terminie do 2 dni (slownie: dw6ch) od dnia losowania, nie p6aniejjednak niL do dnia 10.05.2017
r. wl4cznie:
1) w pierwszej kolejnoSci Organizator dzwoni pod numer telefonu kontaktowego podanego przez Laureata

(pocz4wsry od Laureata Nagrody Gl6wnej) w trakcie rejestracji Zgloszenia. Organizator podejmuje minimum
pi96 pr6b polqczeniatelefonicznego zLaureatem w ci4gu 2 (dw6ch) r6znych dni roboczych nastgpuj4eych po
sobie, z zastrzeleniem ust. 1 powyZej;

2) jeSli kontakt z Laureatem wylosowanym do danej Nagrody w pierwszej kolejnoSci jest nieskuteczrry,zgodnie
zpkt3. poniZej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a pod uwagg brany jest pierwszy Laureat
zListy Zgloszen rezerwowych do danej Nagrody;

3) Organizator podejmuje pr6bg kontaktu z Laureatami rezerwowymipoprzezpol4czenie telefoniczne pod numer,
kt6ry Laureat wskazal w trakcie rejestracji Zg)oszenia. Organizator podejmuje minimum pig6 pr6b pol4czenia
telefonicznego zLatreatem w ci4gu 2 (slownie: dw6ch) r62nych dni roboczych, nastgpuj4cych po sobie;

4) w prrypadku, gdy w trybie opisanym powyZej, Organizator wyczerpie wsrystkie mo2liwosci kontaktu
zLaureatami rezerwowymi do danej Nagrody, pozostaje ona do dysporycji Organizatoraloterii.

2. Przez nieskuteczn1 pr6bg pol4c zenia z Laureatem rozumie sig:
1) nieodebranie pol4czenia przezco najmniej 6 sygnal6w;
2) wl4czenie sig poczty glosowej;
3) brak moZliwoSci pol4czenia zulrytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasiggiem, wyl4czony aparat

telefoniczny).
3. Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz informuje o sposobie wydania

Nagrody, prz! czym ku2dorazowo przedstawia Laureatowi Z4danie przedstawienia Dowodu udziabt w grze
w formie zaleimej od sposobu skladania Deklaracji podatkowej pIT:

1) w przypadku skladania Deklaracji podatkowej PIT w formie papierowej, osobi5cie w rJrzEdzie Skarbowym -
kopii pierwszej strony zlo2onej Deklaracji podatkowej PIT za2016 r. potwierdzonej przezrJrz4d Skarbowy
wLublinie (adres: ul. T. Szeligowskiego 24,20-883 Lublin) pieczqtk1wraz z dat4 wptywu (w przypadku
pierwszej strony deklaracji zawieraj4cej informacje finansowe - dane te mog4 zostal zakryte przezLaureata).
Zastrzega sig, i2 Organizator nie pokrywa ewentualnych koszt6w uzyskania potwierdzonej kopii wp$ru
deklaracji powstalych po stronie Laureata;

2) w przypadku skladania Deklaracji podatkowej PIT w formie papierowej, za poSrednictwem poczty polskiej

bTdL ftrmy kurierskiej - kopii pierwszej strony zlolonej Deklaracji podatkowej PIT za 2016 r. potwierdzonej
przez Urz4d Skarbowy w Lublinie (adres: ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin) piecz4tk4 wraz z dat4
wplywu (w przypadku pierwszej strony deklaracji zawieraj1cej informacje finansowe - dane te mog4 zosta6
zah'ryte przez Laureata). Zastrzega sig, i2 Organizator nie pokrywa ewentualnych koszt6w uzyskania
potwierdzonej kopii wptywu deklaracji powstalych po stronie Laureata;

3) w przypadku skladania Deklaracji podatkowej PIT w formie elektronicznej za poSrednictwem sieci Internet -
kopii pierwszej strony zloilonej Deklaracji podatkowej PIT za 2016 r. z nadanym numerem identyfikacyjnym
dokumentu, kt6ry jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajduj4cym sig na Urzgdowym poSwiadczeniu
Odbioru (w przypadku pierwszej strony deklaracji zawieraj4cej informacje finansowe - dane te mog4 zosta6

W/
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zakrlte). Laureat dodatkowo ma obowi4zek przedstawid wydrukowany dokument Urzgdowego Po6wiadczenia
Odbioru.

4) Zastrzega sig, i2 w odniesieniu do pkt od 1) do 3) powyZej, Organizator nie pokrywa ewentualnych koszt6w
uzyskania potwierdzonej kopii wptywu deklaracji, powstalych po stronie Laureata.

4. Laureat w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia ww. L4daniaprzezOrganizatorazobowiqzanv jest do przeslania
Dowodu udzialu w grze wskazanego w ust. 3 pkt. 1) do 3) powyhej, drogq pocztow4, za poSrednictwem Poczty
Polskiej, listem poleconym, za po$rednictwem firmy kurierskiej na koszt wlasny, na adres Organizatora Loterii:
AMBASADA MAREK, ul. Konstantynowska 34 lok. I 1611 1 7,94-303 N-6dL lub przeslad dow6d udzialu w grze
nieodplatanie wysylaj4c wiadomo5d e-mail na adres: promocje@ambsadamarek.pl w formie scanu w formacie pliku
JPG lub PDF, o rozmiarze nieprzekraczaj4cym 5MB.

5. W razie niepodania przezLaureata danych umoZliwiaj4cych przekazanie Nagrody, braku dowodu udzialu w grze,
atakhe w wypadku odmowy przyjgciaNagrody lub odmowy przezLaureataprzekazania danych iwyruZeniazgody,
o kt6rych mowa w par. 2., Laureat traci prawo do Nagrody, a Nagroda jest prrydzielana pierwszemu z listy wg.
kolejno5ci wylosowania, Laureatowi Rezerwowemu.

6. Warunkiem odbioru Nagrody w Loterii jest przedlo2enie Organizatorowi oryginalu Dowodu udzialu w grze oraz
wczeSniejsze zgloszenie Uczestnika do Loterii za poSrednictwem kuponu wydawanego w POK lub formularza
zgloszeniowego dostgpnego na stronie www Loterii.

7. Przedlohenie dokument6w, o kt6rych mowa w par. 6. ust. 3., z pominigciem trybu lub z przekroczeniem terminu
wskazanego w par. 6. ust. 4., skutkuje ich nieuwzglgdnieniem przezOrganizatoraw procesie weryfikacyjnym.

8. Nagrody zostan4 wrgczone Laureatom podczas oficjalnego Swigta Gminy Niemce w dniu 11.06.2017 r. O dokladnej
godzinie i miejscu wydarzenia Laureat zostaje powiadomiony przez Organizatora poprzez wiadomoS6 SMS lub/i
osobiste pol4czenie z Laureatem, nie p6zniej ni?na3 dni przed urocrystym wrgczeniem nagr6d, kt6re odbgdzie sig
w terminie wskazanym powy2ej. W prrypadku braku moZliwoSci uczestnictwa Laureata w ww. wydarzeniu,
nieprzekraczalny termin osobistego odbioru nagrody w siedzibie Urzgdu Gminy Niemce uptywa dnia 30.06.2017 r.
Nagrodg Laureat odbiera, po wczeSniejszym um6wieniu sig na konkretny dzieh i godzing, zOrganizatorem.

9. Lista Laureat6w zostanie opublikowana na stronie internetowej www.niemce.pl do dnia I 1 .06.2017 r.

s8
NADZOR NAD PRAWIDLOWOSCL{ URZ,{DZAI\uA LOTERII

'. Nadz6r nad prawidlowoSci4 urz4dzenia Loterii sprawuje powolana przez Organizatora, trzyosobowa, Komisja
Nadzoru.

2. Sklad osobowy komisji okre6la Organizator. W sklad Komisji Nadzoru wchodz4:
1) przewodnicz4cy komisji;
2) czlonek komisji;
3) osoba legitymuj4ca sig odpowiednim Swiadectwem zawodowym wydanym przez Ministra wlaSciwego ds.

Finans6w Publicznych jako sekretarz komisji.
3. Szczeg6lowe zadania Komisji Nadzoru okresla regulamin dzialaniatejZe komisji, wydany przezOrganizatora.
4. Do zadari Komisji naleZy w szczeg6lnoSci:

1) dbanie o prawidlowe przygotowanie numer6w ID do loterii;
2) nadz6r nad prawidlowoSci4 prowadzenia losowania Nagr6d w Loterii;
3) zabezpieczenie zgodnoSci przebiegu wszelkich czynno5ci zwiqzanych z organizacj4 Loterii z zasadami petnej

rzetelnoSci przeprowadzonych crynnoSci;
4) udzial w czynno6ciach wydawania Nagr6d, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawniefi do odbioru

wygranej przez Laureata Nagrody;
5) rozpatrywanie wplywaj4cych od Uczestnik6w Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich

informacji na temat wz4dzanej Loterii.

Regulamin loterii promocyjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placq podatki"
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POST4POWAT\-m REKLAMACYJNE

l. Reklamacje zvtiy'ane z uczestnictwem w Loterii mohna sklada6 w formie pisemnej z dopiskiem:
,,Reklamacja - Loteria Mieszkam w Gminie Niemce i tu placg podatki- na adres Organizatora Loterii: Agencja
Marketingu Zintegrowanego AMBASADA MAREK, ul. Konstantynowska 34 lok. 1161117, 94-303 N-6dr..

2. Reklamacje sklada sig przez caty czastrwania Loterii oraz w terminie do 14 dni od dnia 14.07 .201 7 r. (o zachowaniu
terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wptywu reklamacji do Organizatora).

3. Reklamacja powinna zawiera{ zgodnie z postanowieniami rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia
1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zglaszaniaroszczeri uczestnik6w gier hazardowych (Dz.rJ. 22010 r., nr 1 18, poz.
793) nastgpuj4ce dane:

1) imig i nazwisko oraz adres uczestnika Loterii;
2) datg i miejsce zdarzenia. kt6rego dotyc4r roszczenie;
3) rodzaj W oraztreS6 roszczenia.

4. Reklamacje zgloszone po terminie okreSlonym w ust. 2. powyzej nie s4 rozpatrJ.wane.
i. Rozpatrywanie reklamacji przez Organizatora nastgpuje w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich

otrzymania wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnigciu, jednak nie p6zniej ni2 do dnia 28-07 .2017 r.
6. O decyzji Otganizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wyslanym na

adres podany w reklamacji.
7. W przypadku nieuwzglgdnienia zgloszonej reklamacji, osoba zglaszaj1ca reklamacjg mo2e dochodzi6 swoich

roszczei przed s4dem powszechnym.

s10
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEN

1. Roszczenia z$tilu Loterii przedawniaj4 sig z upfwem 6 miesigcy od dnia, kiedy roszczenie stalo sig wymagalne.
2. Bieg przedawnienia roszczen ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia

odpowiedzi na reklamacjg.

$11
POSTAI\OWIENIA KONCOWE

1.

2.

J.

4.

5.

AGE}*GIA

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje sig przepisy kodeksu cyrvilnego oraz ustawy z dnia
I 9 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. IJ . z 2016 r., poz. 471).

Uczestnik ma obowi4zek zapoznania sig z niniejszym Regulaminem oraz poprzez przyst4pienie do Loterii
potwierdza, 2e spetnia wszystkie warunki w nim okreSlone.
Regulamin Loterii udostgpniony jest do wgl4du wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora Loterii, na
stronie www.niemce.pVloteria orazw Punkcie Obslugi Klienta (POK) w Urzgdzie Gminy Niemce.
Na 24danie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaswiadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem
procedury i termin6w wynikaj4cych z treSci art.20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Zgodnie z ustaw4 zdnia l9 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. ll.22016r.,po4.471),Organizator posiada
gwarancjg bankow4 lvyptaty Nagr6d do wysokoSci wartoSci Nagr6d okreSlonej w Regulaminie Loterii.

AGENCJA I,TARKETINGU ZINTEGROWANEGO Na podstawte art. 60 ust.3 usrawy
2 dnia 19.1 1.2009r.0 grach hazardowych

(Dz. U. 22009r., Nr 201, poz. .1540 
z p6in. zm.),

MARKETINGU ZltlTEcROlrUANEGO AMBASADA MAREK
EK

ROBERT XIESZEI(
34 r6d, regulamin.

I'ilP:

ROBERT KIESZEK
cEo

tel. +{a 69G9@552 | www.ambasadamrek.pl
ien

NADZOR GIER LOSOWY(fl tu) n':*cr:r

Regulamin toterii promocvjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce itu pracq podatki" ROBERT KIESZEK
O AMBASADA MAREK

$wuorcrwo zrwoDow[ ]tnrsr&{ rrNArsdw
[,ote rie prom ocyj nc: 7 24?Jfl30fi s

Lote.ic I udior.ksowe: @0/Ean/ I S

Podlaskiei
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Zal4czniknr I
do Regulaminu loterii promocyjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placa podatki"

PROTOKoL ODBIORU/WYDANIA NAGRODY
PON

NAzwA LOTERII PROMOCYJNEJ: ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placa podatki".
ORGANIZATOR: AMBASADA MAREK Robert Kieszek z siedzib4 w tr-odzi (94-303\,6d2)prry ul. Konstantynowskiej 34 lok.
I I 6 / I 17, posiadaj 4ca NIP : 7 27 -248-50-21, REGON: I 0 I 04525 0.
RODZAJ GRY HAZARDOWEJ: Loteria promocyjna - gra losowa wz4dzana na podstawie zezwolenia Dyrektora lzby Celnej
w Bialej Podlaskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia lg listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 22016 r., poz. 471).

DANE LAUREATA NAGRODY:

NAGRODA/WARTOSC BRUTTO:

Numer telefonu:

Imig i nazwisko Laureata:

Adres zamieszkania:

OSWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY

Janizej podpisany/a oSwiadczam, i2 biorg udzial w loterii pod nazwE,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placg podatki", zwanej
dalej ,,Loteri4". Jestem osob4 pehroletni4, posiadam petn4 zdolnoS6 do czynno5ci prawnych. Nie jestem pracownikiem
Organizatora, Urzgdu Gminy Niemce, pracownikiem podlegtych mu jednostek organizacyjnych gminy, radnym gminy, soltysem
oraz czlonkiem najbliZszych rodzin wyzej wymienionych (pod pojgciem czlonk6w najblizszej rodziny rozumie sig: wstgpnych,
zstgpnych, rodzetistwo, malzonk6w oraz osoby pozostaj4ce w stosunku przysposobienia).

W)'razam zgodg na przetwarzanie powyzszych danych osobowych w zwi4zku zwygranEw loterii promocyjnej urzqdzanej pod
nazwq,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu placg podatki". Przetwarzarie danych podanych powyzej nastgpuje zgodnie z ustaw4
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale niezbgdne do otrzymania Nagrody. Rozumiem, 2e w zwi4zku z udostgpnieniem moich danych osobowych
przysluguje mi prawo dostgpu do tre6ci tych danych oraz prawo ich poprawiania.

WyraZam zgodg na publikacjg na li5cie laureat6w mojego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowoSci zamieszkania
orazna utrwalenie i wykorzystanie mojego wizerunku i glosu.

UWAGA!
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbgdne w celu otrzymania Nagrody!
Dokument sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla Laureata i Organizatora.

N iniej sz.vm kwituj g odbi6r Naerody.

MiejscowoSi, data i czytelny podpis Laureata MiejscowoSi, data, pieczgi firmowa i podpis Organizatora

ReSulamin loterii promocyjnej ,,Mieszkam w Gminie Niemce i tu ptacq podatki,,
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