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REG UL AM I N  
 

LO TERI I  PROMO CYJNEJ  
pod nazwą „Kupuj smart z Eventim” 

 

 

 
1. ORGANIZATOR,  NAZWA, CZAS TRWANIA, ORGAN WYDAJĄCY ZEZWOLENIE 

 
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą „Kupuj smart z Eventim” (zwanej dalej 

Loterią) jest Eventim Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 25,  00-508 
Warszawa, zwana dalej Organizatorem.  

 
 
1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 16.07.2018 r. i trwa do dnia 08.11.2018 r. Termin ten 

obejmuje sprzedaż promocyjną, termin losowania,  nieprzekraczalny termin wydania nagród, 
ewentualne reklamacje. 
Sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do udziału w Loterii, zwana dalej 
sprzedażą promocyjną trwa od dnia 16.07.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.  
 

1.3. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY ADMINISTRACJI 
SKARBOWEJ  w Warszawie. 

 
1.4.  Loteria przeprowadzana jest na terenie całej Polski. 
 
1.5.    Definicje 
 

Produkty promocyjne, zwane dalej Produktami, to dowolne produkty z oferty Organizatora 
Loterii takie jak: minimum dwa bilety na dowolną imprezę z wyłączeniem zakupu  
Vouchera Eventim, biletów parkingowych na Tauron Arena oraz Ergo Arena, których  zakup 
następuje w terminie od 16.07.2018 r. do 31.08.2018 r.  poprzez aplikacje mobilne Eventim 
dostępne na systemy: Android, iOS  i upoważnia do udziału w Loterii.  
Produkty są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem aplikacji mobilnych Eventim.  
Aplikacje Mobilne to aplikacje mobilne Eventim PL, dostępne na platformy systemowe 
Android i iOS, które umożliwiają zakup biletów stanowiących część oferty Eventim.pl. 
Aplikacje można pobrać i zainstalować poprzez:  
Android: serwis Google Play pod linkiem: https://app.adjust.com/2cw7dg 
iOS: serwis App Store pod linkiem: https://app.adjust.com/2cw7dg 

 
 

2. WARUNKI  UCZESTNICTWA  W LOTERII 
2.1. Udział w Loterii jest dobrowolny.  
2.2. Uczestnikiem Loterii, (zwany dalej Uczestnikiem) jest każda pełnoletnia osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 
2.3. Regulaminu, która dokonała osobiście jednorazowego zakupu  dowolnego  produktu  
za pośrednictwem aplikacji mobilnej w terminie od dnia 16.07.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.  

2.3. W Loterii nie mogą uczestniczyć: członkowie Komisji Nadzoru (zwanej dalej Komisją), 
pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora,  w tym osoby zatrudnione 

https://app.adjust.com/2cw7dg
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na podstawie umów o dzieło i umów zlecenie oraz małżonkowie, dzieci, rodzeństwo 
wszystkich wyżej wymienionych osób. 
 
 

3. ZASADY  UDZIAŁU W LOTERII 
 

3.1. W Loterii biorą udział osoby określone w punkcie 2.2, które spełniają łącznie 
następujące warunki: dokonają jednorazowego zakupu  Produktów  za pośrednictwem 
aplikacji mobilnych w terminie od dnia 16.07.2018 r. do dnia 31.08.2018 r., wypełnią 
prawidłowo Kartę Loterii oraz prześlą ją do Organizatora w terminie od dnia 16.07.2018 r. 
do dnia 31.08.2018 r. w formie skanu lub zdjęcia w formie umożliwiającej jej odczytanie na 
adres konkurs@eventim.pl w tytule maila podając hasło "Kupuj Smart z Eventim”.  
 

3.2.  
Karty Loterii do wypełnienia przez Uczestnika Loterii, znajdują się na stronie 
www.eventim.pl/kupuj-smart oraz w Punkcie sprzedaży Eventim ZASP,  
al. Jerozolimskie 25; 00-508 Warszawa. 
 

            Karta Loterii stanowi wyłączny dowód udziału w Loterii. 
 
Każda Karta Loterii zawiera miejsce na wpisanie obowiązkowych, uprawniających do 
udziału w Loterii danych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, nr telefonu, adresu e-
mailowego, numeru zamówienia. 

 
Karta w części do wypełnienia  zawiera również następujące  obowiązkowe 
oświadczenia: 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i wyrażam zgodę na udział w Loterii 
„Kupuj smart z Eventim”. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z  
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 
wyłącznie do celów przeprowadzenia Loterii „Kupuj smart z Eventim” przez 
Organizatora  Eventim Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 25,                          
00-508 Warszawa. 

 
Oświadczam, że nie jestem: członkiem Komisji Nadzoru, pracownikiem, 
współpracownikiem,  przedstawicielem Organizatora,  w tym osobą zatrudnioną na 
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, małżonkiem, dzieckiem, rodzeństwem 
wszystkich wyżej wymienionych osób. 

 
Pod powyższymi oświadczeniami znajduje się miejsce na wpisanie daty i odznaczenia w 
miejscu podpisu Uczestnika Loterii. 

 
3.3. Każdy Uczestnik Loterii może  wziąć udział  w Loterii wielokrotnie. W przypadku 

wielokrotnego spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik 
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Loterii  będzie posiadał odpowiednio wielokrotną liczbę zgłoszeń Kart Loterii. Jedna 
prawidłowo wypełniona i złożona Karta Loterii stanowi jeden udział w Loterii. 

 
3.4. Prawidłowe zgłoszenie w Loterii  musi spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie 3 

niniejszego Regulaminu. Warunkiem przyznania nagrody jest uregulowana płatność za 
zakup produktów objętych promocją, upoważniających do udziału w Loterii.                  
 

4. NAGRODY W LOTERII 
 
4.1. Nagrodami w Loterii są: 

 
- zestaw: telefon komórkowy iPhone X - 1 szt. o wartości  4 214 zł, voucher o wartości 
500 zł do wykorzystania na zakupy  w Eventim w terminie od 15.09.2018 r. do 01.09.2019 
r., łączna wartość zestawu 4 714 zł oraz nagroda finansowa w wysokości 524 zł brutto. 
Łączna wartość nagrody 5 238 zł brutto; 

 
            - zestaw: telefon komórkowy Samsung Galaxy S9  - 1 szt. o wartości  2 789 zł,  

voucher o wartości 400 zł do wykorzystania na zakupy  w Eventim w terminie od 15.09. 
2018r. do 01.09.2019 r. łączna wartość zestawu 3 189 zł oraz nagroda finansowa                       
w wysokości  354 zł brutto.  

            Łączna wartość nagrody 3 543 zł brutto; 
 

- zestaw: zegarek Apple Watch 3 - 1 szt. o wartości  1 500 zł, voucher o wartości 300 
zł do wykorzystania na zakupy  w Eventim w terminie od 15.09.2018 r. do 01.09.2019 r., 
łączna wartość zestawu 1 800 zł; 
 
- voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy  w Eventim w terminie od 15.09. 
2018 r. do 01.09.2019 r. 
 
- voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy  w Eventim w terminie od 15.09. 
2018 r. do 01.09.2019 r. 
 
- voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy  w Eventim w terminie od 15.09. 
2018 r. do 01.09.2019 r. 
 
Łączna ilość nagród w Loterii 6 szt., wartość nagrody w Loterii  11 181  zł brutto. 

 
4.2.  Nagród w Loterii nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody. 
 
 
 
 

5. LOSOWANIE NAGRÓDY W LOTERII 
 

5.1. Losowanie nagród bez udziału publiczności  odbędzie się 03.09.2018 r. o godzinie  
12:00 w  siedzibie Organizatora Loterii Al. Jerozolimskie 25 00-508 Warszawa. W 
losowaniu wezmą udział Uczestnicy, którzy spełnili warunki Regulaminu, w 
szczególności warunki opisane w punkcie 3. 

5.2. Losowanie nadzoruje Komisja, o której mowa w punkcie 7.  niniejszego Regulaminu. 
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5.3. Karty Loterii zostaną wydrukowane przez Organizatora. Przed losowaniem w specjalnym 
pojemniku zostaną umieszczone wszystkie wydrukowane Karty Loterii. 

5.4. Losowań ręcznych poszczególnych nagród w loterii według kolejności określonej w 
punkcie 4.1. poprzez wyciagnięcie Kart Loterii z pojemnika dokona osoba wskazana 
przez Organizatora Loterii. 

5.5. Każdorazowo Komisja sprawdzi prawidłowość wypełnienia wylosowanej Karty Loterii 
oraz płatność za zakupione produkty, upoważniające do udziału w Loterii. W przypadku 
potwierdzenia prawidłowości wylosowanej Karty Loterii oraz spełnienia warunków 
Regulaminu przez Uczestnika, właściciela wylosowanej Karty Loterii Komisja przyzna 
temu Uczestnikowi nagrodę. 

5.6. Po zakończeniu losowania Komisja  sporządzi protokół z jego przebiegu. 

 

6. OGŁOSZENIE  WYNIKÓW  I ODBIÓR NAGRÓD W LOTERII 

 
6.1. Wyniki losowania nagrody zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie  

04.09.2018 r. Organizator zamieści wyniki losowania nagród tj. imię, pierwsza litera  
nazwiska Laureata Loterii  i nazwę  nagrody na stronie www.eventim.pl/kupuj-smart 
dodatkowo Organizator prześle informacje o wygranej nagrodzie na wskazany na Karcie 
Loterii adres e-mailowy każdego Laureata.  

6.2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez Laureata nagrody  odpowiedzi e-
mailowej  do Organizatora do dnia 07.09.2018 r. z podaniem adresu do wysłania 
nagrody. 

6.3. Organizator prześle nagrody Laureatom w terminie do 14.09.2018 r. decyduje data 
nadania nagrody.  

6.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami 
podatkowymi, podstawa prawna – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 
dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.  poz. 200). 
W przypadku Laureata Loterii - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 
gospodarczej  lub osoby  fizycznej  prowadzącej działalność gospodarczą przed 
wydaniem nagrody, której wartość przekracza 2 280 zł brutto Organizator pobiera od 
Laureata nagrody  zaliczkę na zryczałtowany podatek od nagrody w wysokości 10% 
wartości  danej nagrody.    

6.5. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 
            wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 ustawy z 
            19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 
6.6. Nagrody nieodebrane w terminie do 01.10.2018 r. przechodzą do dyspozycji Organizatora 

Loterii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z 
przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata. 

 
 
 
 

7. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI ORGANIZOWANEJ LOTERII  

 

7.1. Nad prawidłowym przebiegiem loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna 
Komisja Nadzoru, zwana Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca 
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów ustawy o grach hazardowych 
z dnia 19 listopada 2009 roku i Regulaminu przedmiotowej loterii. Organizator wydał 
Regulamin działania tej Komisji.  

http://www.eventim.pl/tickets.htm
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7.2.  Komisja sporządza protokół podsumowujący z podaniem wyników Loterii. 
7.3.  Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie 

Organizatora Loterii. 
7.4.  Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających                  

z niniejszego Regulaminu. 
7.5.  Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 
 
 
 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
 

8.1.     Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem 
poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres Organizatora Loterii z dopiskiem 
„Reklamacja – „Kupuj smart z Eventim” najpóźniej do dnia 10.10.2018 r. Decyduje 
data stempla pocztowego. 

 8.2.    Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po 18.10.2018 r. nie są uwzględniane mimo 
ich prawidłowej daty nadania. 

8.3.      Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać: datę i miejsce zdarzenia, imię, nazwisko 
            Uczestnika Loterii składającego reklamacje, dokładny adres Reklamującego, jak również 
            opis reklamacji, treść żądania i podpis Uczestnika Loterii składającego reklamację. 
8.4.      Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od otrzymania reklamacji, włączając w to pisemne 
            zawiadomienie listem poleconym Uczestnika o wyniku reklamacji. Decyduje data 
            nadania pisemnej odpowiedzi (listem poleconym) na reklamacje. 
8.5.   Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do 

dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. 
8.6.      Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 

miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku 
zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na 
okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacje. 
 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

9.1. Przystępując do Loterii, Uczestnik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. 
Regulamin niniejszej Loterii jest umieszczony jest na stronie aplikacji mobilnej, na stronie 
www.eventim.pl/kupuj-smart w Punkcie sprzedaży Organizatora Eventim ZASP Loterii w 
terminie od 16.07.2018 r. do 08.11.2018 r. 

9.2. Organizator oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 
Uczestnika. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak 
niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii, przyznania i odbioru nagrody. Organizator 
przetwarza dane wyłącznie w przedmiotowym zakresie zgodnie z  rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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. 

9.3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania 
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich 
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane                   
z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane. 

http://www.eventim.pl/
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9.4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są wyłącznie w niniejszym 
Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa. 

9.5. Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest e-mailem lub 
tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres. 
9.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego, ustawy           
o ochronie danych osobowych oraz ustawy  z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych.  
 

Organizator 


