REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„USŁYSZ RICE RICE BABY!”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem loterii promocyjnej pt. „Usłysz Rice rice baby!” (dalej: „Loteria”) jest RiverWood
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Saperska 42C/14, 61-493
Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401169, NIP 7831683318, REGON: 301963228,
kapitał zakładowy 6.000,00 złotych (dalej: „Organizator”).

2.

Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.). Loteria jest prowadzona na
podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”).

3.

Loteria organizowana jest w celu promocji produktów marki Riso®. W Loterii promowane jest
nabywanie produktów marki Riso® w promocyjnych opakowaniach zawierających informację
o Loterii (dalej: „Produkty Promocyjne”).

4.

Produkty Promocyjne stanowią pojedyncze opakowania – kubeczki o pojemności 200 gram, które
wykonane są z trwałego i nieprzejrzystego materiału, a ponadto:
a) zamknięte są od góry wieczkiem wykonanym z trwałej i nieprzejrzystej (kolorowej) folii
aluminiowej,
b) z boku owinięte są trwałą i nieprzejrzystą (kolorową) folią z tworzywa sztucznego
– na których umieszczone są informacje o możliwości wygrania 5.000 EURO, terminem zgłaszania
wygranej oraz odesłaniem do szczegółowych informacji znajdujących się pod wieczkiem oraz na
stronie internetowej loterii www.ricericebaby.eu. Otwarcie opakowania Produktu Promocyjnego
(kubeczka) jest możliwe wyłącznie poprzez trwałe (nieodwracalne) oderwanie wieczka.

5.

Produkty Promocyjne są dostępne w dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dopiero od
dnia 15 września 2017 roku i ich nabycie przed tym dniem nie będzie możliwe. W Loterii nie jest
promowane nabywanie produktów marki Riso® w zwykłych opakowaniach, pozbawionych
informacji o Loterii. Opakowania takie mogą być dostępne w dystrybucji na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w okresie wskazanym w pkt 7 Regulaminu równocześnie z Produktami
Promocyjnymi, ale nabycie takiego opakowania nie jest podstawą do wzięcia udziału w Loterii ani
otrzymania w niej nagród.

6.

Loteria odbywa się w dniach od 15 września 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku (jest to ostatni
dzień rozpatrywania reklamacji) na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

7.

W Loterii premiowane jest nabywanie Produktów Promocyjnych w okresie od dnia 15 września
2017 roku do dnia 17 grudnia 2017 roku. Przed dniem 15 września 2017 roku nie ma możliwości
nabycia Produktu Promocyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei po dniu 17 grudnia
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2017 roku Produkty Promocyjne mogą być jeszcze dostępne do nabycia, jednakże po dniu 17
grudnia 2017 roku nie będzie już możliwości zgłoszenia wygranej w Loterii, a ponadto nabycie
Produktu Promocyjnego po dniu 17 grudnia 2017 roku nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
8.

Mechanizm Loterii polega na nabyciu w dniach od 15 września 2017 roku do 17 grudnia 2017
roku oraz odnalezieniu jednego z 5 (pięciu) zwycięskich opakowań Produktów Promocyjnych
uprawniających do odbioru nagrody w Loterii. Zgłoszenie odnalezienia zwycięskiego opakowania
będzie możliwe od 15 września 2017 roku od godz. 00:00:00 do dnia 17 grudnia 2017 roku do
godziny 23:59:59, w myśl zasad opisanych w pkt 17-19 niniejszego Regulaminu.

9.

Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych dokonujących nabycia Produktów Promocyjnych na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą
lub zawodową, w tym również nabywających Produkty Promocyjne od podmiotu niebędącego
przedsiębiorcą (dalej: „Uczestnicy”). Samodzielnie udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby
o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie od 13. roku życia lub osoby
pełnoletnie o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Loterii wyłącznie
za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego. Osoby niepełnoletnie poniżej 13. roku życia lub
osoby pełnoletnie nieposiadające zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Loterii
wyłącznie za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego.

10. Nagrodą w Loterii dla każdego znalazcy zwycięskiego opakowania Produktu Promocyjnego jest
kwota pieniężna w wysokości 5.000,00 EURO (słownie: pięć tysięcy EURO) wraz z dodatkową
nagrodą pieniężną w wysokości 556,00 EURO (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć EURO),
przeznaczoną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Loterii.
11. W Loterii przewidziano 5 (pięć) nagród pieniężnych, o których mowa w pkt 10 powyżej, po jednej
na każde znalezione zwycięskie opakowanie Produktu Promocyjnego. Całkowita wartość puli
nagród przeznaczonych do wydania w Loterii wynosi 27.780,00 EURO (słownie: dwadzieścia
siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt EURO 00/100).
12. Udział w Loterii jest dobrowolny.
13. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy
prawnej zatrudnienia): RiverWood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Poznaniu oraz Müller Dairy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Poznaniu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny,
o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo,
małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
14. Organizator utworzył stronę internetową Loterii pod adresem www.ricericebaby.eu, a także
uruchomił specjalną infolinię pod numerem +48 61 30 70 313 (opłata za połączenie według taryfy
operatora), poprzez którą udzielane będą wszelkie informacje dotyczące Loterii oraz zasad jej
przeprowadzania. Infolinia czynna jest w dni robocze czasu trwania Loterii określonego w pkt 6
Regulaminu w godzinach od 10:00 do 16:00. Rozmowy przeprowadzane przez infolinię będą
nagrywane, o czym dzwoniący będą z góry informowani.
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MECHANIKA LOTERII
15. W celu wzięcia udziału w Loterii Uczestnik w okresie od 15 września 2017 roku do 17 grudnia
2017 roku powinien dokonać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nabycia opakowania Produktu
Promocyjnego pod dowolnym tytułem prawnym (np. zakup w sklepie, zakup od innej osoby
fizycznej, otrzymanie w formie upominku, gratisu itp.), a następnie otworzyć to opakowanie.
Jeżeli po otwarciu opakowania z jego wnętrza wydobędzie się charakterystyczny komunikat
głosowy o treści „Rice rice baby!”, to oznacza to, że Uczestnik otworzył jedno z 5 (pięciu)
zwycięskich opakowań, uprawniających do odbioru nagrody w Loterii i tym samym stał się
laureatem Loterii (dalej: „Laureat”).
16. W celu odbioru nagrody Laureat zobowiązany jest zachować zwycięskie opakowanie Produktu
Promocyjnego, zawierające wewnątrz specjalny kod alfanumeryczny. Stanowi ono dowód udziału
w Loterii oraz nabycia przez Laureata prawa do otrzymania nagrody w Loterii. Specjalne kody
alfanumeryczne umieszczone są jedynie wewnątrz zwycięskich opakowań Produktu
Promocyjnego. Z uwagi na to, że każde opakowanie Produktu Promocyjnego (kubeczek)
wykonane jest z trwałego i nieprzejrzystego materiału, od góry zamknięte jest wieczkiem
wykonanym z trwałej i nieprzejrzystej (kolorowej) folii aluminiowej, a z boku owinięte trwałą
i nieprzejrzystą (kolorową) folią z tworzywa sztucznego, nie jest możliwe sprawdzenie czy dane
opakowanie Produktu Promocyjnego jest zwycięskim opakowaniem bez trwałego oderwania
wieczka i otwarcia opakowania.
17. W terminie od 15 września 2017 roku do 17 grudnia 2017 roku Laureat chcący odebrać nagrodę
zobowiązany jest zgłosić fakt znalezienia zwycięskiego opakowania Produktu Promocyjnego
poprzez specjalny formularz na stronie internetowej Loterii www.ricericebaby.eu (dostępny
w okresie od 15 września 2017 roku godz. 00:00:00 do 17 grudnia 2017 roku godz. 23:59:59). Za
chwilę dokonania tego zgłoszenia uznaje się moment wpływu wiadomości na serwer
teleinformatyczny Organizatora.
18. W celu zgłoszenia wygranej poprzez formularz, o którym mowa w pkt 17 Regulaminu Laureat
podaje w nim:
a) swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania;
b) numer telefonu kontaktowego do Laureata;
c) kod alfanumeryczny ze zwycięskiego opakowania Produktu Promocyjnego.
Poza powyższym Laureat powinien w formularzu złożyć oświadczenie, że:
d) zapoznał się z Regulaminem Loterii i akceptuje jego postanowienia;
e) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu
zgłoszeniowym w celu przeprowadzenia Loterii;
f) spełnia wszystkie warunki udziału w Loterii, w tym warunki przystąpienia do Loterii, o których
mowa w pkt 9 oraz pkt 13 Regulaminu.
19. W odpowiedzi na dokonane w terminie prawidłowe zgłoszenie (wskazujące m.in. kod
alfanumeryczny ze zwycięskiego opakowania Produktu Promocyjnego) Organizator w ciągu 7 dni
kalendarzowych skontaktuje się z Laureatem z wykorzystaniem podanych przez niego danych
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w celu ustalenia dogodnego dla Laureata terminu wydania nagrody w Loterii. Termin ten
powinien przypadać w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dokonania zgłoszenia przez Laureata
zgodnie z pkt 17-19, jednak nie może przypadać później niż 29 grudnia 2017 roku. W przypadku
przekroczenia terminu 29 grudnia 2017 roku do wydania nagrody z przyczyn pozostających po
stronie Laureata, nagroda pozostaje własnością Organizatora i nie podlega wydaniu Laureatowi.
20. Nagrody będą wydawane w formie gotówki w siedzibie Organizatora.
21. Wydanie nagrody Laureatowi nastąpi pod warunkiem:
a) udostępnienia przez Laureata jego dowodu tożsamości Organizatorowi do skserowania;
b) przekazania przez Laureata Organizatorowi oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego,
z którego kod alfanumeryczny został podany przez Laureata w zgłoszeniu, o którym mowa
w pkt 17 Regulaminu;
c) wyrażenia przez Laureata zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na
zdjęciach lub filmie z momentu przekazania nagrody w działaniach promocyjnych dotyczących
Loterii oraz marki Riso®;
d) podpisania protokołu wydania nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
22. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie uprawnień Laureata do rozporządzania
zwycięskim opakowaniem Produktu Promocyjnego lub prawdziwości oświadczenia złożonego
przez niego w protokole wydania nagrody zgodnie z pkt 21 lit. d) Regulaminu, Organizator ma
prawo zażądać przedstawienia przez Laureata dodatkowego stosownego dokumentu lub
oświadczenia podmiotu, od którego Laureat nabył zwycięskie opakowanie Produktu
Promocyjnego, potwierdzającego uprawnienia Laureata do otrzymania nagrody.
23. W przypadku Laureatów, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, czynności
niezbędne do wydania nagrody, o których mowa w pkt 21 Regulaminu, dokonywane są zgodnie
z zasadami określonymi w pkt 9 Regulaminu, tj. za pośrednictwem albo za zgodą przedstawiciela
ustawowego Laureata. Wydanie nagrody odbędzie się na podstawie protokołu wydania nagrody
(którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) podpisanego przez
przedstawiciela ustawowego Laureata, po udostępnieniu dowodu tożsamości tego
przedstawiciela Organizatorowi do skserowania.
24. Organizator wspólnie z Laureatem mogą ustalić inne miejsce przekazania nagrody kierując się
w szczególności promocją produktów marki Riso® (np. galeria handlowa) lub wygodą Laureata
w procesie odbioru nagrody (np. lokalizacja bliżej miejsca zamieszkania Laureata).
25. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie
sposobu wydania nagrody.
26. Przy wydaniu nagrody Organizator w trybie art. 41 ust. 4 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych potrąci dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą część nagrody, w celu
przeznaczenia jej na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w loterii,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4

27. Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik zgłosi ten sam zwycięski kod alfanumeryczny Organizator
nagrodzi wyłącznie tego Uczestnika, który w trybie opisanym w punktach poprzedzających
przekaże mu oryginalne zwycięskie opakowanie Produktu Promocyjnego z tym kodem.
28. Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii, jednak za każdym razem
podstawą do wygrania nagrody powinno być inne zwycięskie opakowanie Produktu
Promocyjnego.
29. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia dokonane po dniu 17 grudnia 2017
roku nie biorą udziału w Loterii.
30. Organizator odmówi wydania nagrody na podstawie opakowania Produktu Promocyjnego, które
jest zniszczone w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego oryginalności lub odczytanie kodu
alfanumerycznego potwierdzającego fakt, że jest to zwycięskie opakowanie Produktu
Promocyjnego.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu,
w szczególności w przypadku prowadzenia jakichkolwiek działań, które stanowią próby obejścia
Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii.
32. Wyniki Loterii zostaną opublikowane na stronie internetowej Loterii www.ricericebaby.eu nie
później niż do dnia 29 grudnia 2017 roku poprzez podanie imion, pierwszych liter nazwisk oraz
miejscowości zamieszkania Laureatów. Wyniki Loterii będą dostępne na ww. stronie internetowej
do dnia 19 stycznia 2018 r.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZANIA LOTERII
33. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora
wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: „Komisja”), która
działa na podstawie swojego regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. Komisja sprawuje
nadzór nad przebiegiem Loterii, w tym nad prawidłowością przyznawania i wydawania nagród
Uczestnikom, a także nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. W skład Komisji wchodzi
osoba, która legitymuje się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
34. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać Organizatorowi reklamacje w terminie od dnia 15 września 2017
roku do dnia 5 stycznia 2018 roku (decyduje data wysyłki reklamacji do Organizatora). Reklamacje
doręczone Organizatorowi po dniu 12 stycznia 2018 roku nie są rozpatrywane.
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35. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier
hazardowych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 118, poz. 793):
a) imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika Loterii,
b) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,
c) rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna),
d) treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności
uzasadniających reklamację.
36. Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć Organizatorowi listem poleconym na adres biura
Organizatora: RiverWood Sp. z o.o., ul. Wszystkich Świętych 4a, 61-843 Poznań z dopiskiem
"Reklamacja – Usłysz Rice rice baby!”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod
rygorem nieważności.
37. Powiadomienie Uczestnika o rozstrzygnięciu Organizatora w przedmiocie jego reklamacji
następuje w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji, nadanego nie później niż do
dnia 19 stycznia 2018 roku.
38. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia
swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi.
39. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o grach hazardowych roszczenia związane z udziałem w Loterii
przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega
zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
40. Dane osobowe Uczestników, którzy przesyłają swoje zgłoszenie w Loterii lub składają reklamację
będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Loterii
pt. „Usłysz Rice rice baby!”, w tym w celu wyłonienia Laureatów oraz wydania nagród.
41. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii uzyskanych w wyniku przeprowadzania
Loterii jest Müller Dairy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 7a, 60-476 Poznań. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, ale jest konieczne do zgłoszenia udziału w Loterii i otrzymania w niej nagród.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
42. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie Loterii na
adres biura Organizatora: RiverWood Sp. z o.o., ul. Wszystkich Świętych 4a, 61-843 Poznań.
Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej Loterii www.ricericebaby.eu w terminie
od 15 września 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku.
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43. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
44. Zasady przeprowadzania Loterii określa wyłącznie Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz inne
właściwe przepisy prawa.
45. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada
2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 471 ze zm.) zgodnie ze wzorem
określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej
oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych z dnia 22 czerwca
2010 roku (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 751 ze zm.).
46. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza,
że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii.
47. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków przeprowadzania Loterii określonych
w Regulaminie wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych,
po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
ZA ORGANIZATORA
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- Załącznik nr 1 (Wzór)
PROTOKÓŁ WYDANIA NAGRODY W LOTERII „USŁYSZ RICE RICE BABY!”
1. Laureat niniejszym własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór w gotówce nagrody pieniężnej
w Loterii „Usłysz Rice rice baby!” w kwocie 5.000 EURO.
2. Dla uniknięcia wątpliwości oświadczam, że:
a) nabyłam/em zwycięskie opakowanie Produktu Promocyjnego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie od dnia 15 września 2017 roku do dnia 17 grudnia 2017 roku zgodnie
z prawem;
b) nie jestem pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) ani członkiem rodziny
pracownika RiverWood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ani
pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) i członkiem rodzin pracowników Müller
Dairy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą
w Poznaniu.
3. Laureat zgodnie z pkt 21 d) Regulaminu Loterii niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie
swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach lub filmie z momentu przekazania nagrody
w działaniach promocyjnych dotyczących Loterii oraz marki Riso®.

DATA I CZYTELNY PODPIS LAUREATA

DATA I CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA
USTAWOWEGO LAUREATA
dotyczy Laureatów niepełnoletnich oraz
Laureatów pełnoletnich nieposiadających pełnej
zdolności do czynności prawnych

DATA I CZYTELNY PODPIS ORGANIZATORA
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