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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„Poczuj smak wygranej” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii promocyjnej „Poczuj smak wygranej” (dalej: Loteria) jest 
Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 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 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 
złotych, NIP 779-21-83-071 (dalej: Organizator). 

1.2. Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 
18/20, 05-552 Wólka Kosowska. 

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

1.4. Loterią objęte są wszystkie produkty marki „Kamis” znajdujące się w ofercie handlowej 
McCormick Polska S.A., dostępne w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie sprzedaży promocyjnej wskazanym w pkt 1.5. Regulaminu (dalej: Produkty Promocyjne).  

1.5. Loteria trwa w dniach od 16 lutego 2018 r. do 17 lipca 2018 r. (jest to ostatni dzień rozpatrywania 
reklamacji). Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa 
w dniach od 16 lutego 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. (dalej: okres sprzedaży promocyjnej). 
Zgłoszenia do Loterii można dokonać poprzez wysłanie wiadomości SMS albo wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego zgodnie z rozdziałem 2 Regulaminu. Produkty Promocyjne mogą być 
dostępne w sprzedaży detalicznej zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, 
jak i po jego upływie, jednakże zakup Produktów Promocyjnych poza okresem sprzedaży 
promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe 
w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu, w dniach od 16 lutego 2018 r. do 22 kwietnia 
2018 r. 

1.6. Informacje na temat Loterii promocyjnej udostępniane są poprzez materiały promocyjne 
umieszczone w sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej 
www.kamis.pl (dalej: strona internetowa Loterii). 

1.7. Udział w loterii promocyjnej jest dobrowolny. 

1.8. W Loterii jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie oryginalne paragony fiskalne. Nie 
będą akceptowane inne dowody zakupu, np. faktury VAT, potwierdzenia dokonania płatności 
kartą, kserokopie paragonów fiskalnych itp.  

1.9. Loteria promocyjna przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych o pełnej zdolności do 
czynności prawnych i zamieszkałych w Polsce, nabywających Produkty Promocyjne jako 
konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania wymienione 
w rozdziale 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 1.10. Regulaminu (dalej: Uczestnicy). 

1.10. W Loterii nie mogą brać udziału członkowie organów Spółki McCormick Polska SA ani pracownicy 
(niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia): McCormick Polska S.A. oraz Albedo Marketing 
sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych i zstępnych, 
małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni, 
opiekunowie prawni. 

http://www.kamis.pl/
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2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 

2.1. W Loterii może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.9. Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 
1.10. Regulaminu, która w trakcie trwania Loterii spełni łącznie niżej wymienione warunki:  

2.1.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od dnia 16 lutego 2018 r. od godz. 00:00:00 do dnia 
22 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:58) zakupi jednorazowo (tzn. jedną transakcją, 
stwierdzoną jednym paragonem fiskalnym), w sklepie na terenie Polski, przynajmniej dwa 
Produkty Promocyjne; 

2.1.2. w okresie od dnia 16 lutego 2018 r. od godziny 00:00:05 do dnia 22 kwietnia 2018 r. do 
godziny 23:59:59 wyśle zgłoszenie udziału w Loterii poprzez wiadomość SMS zgodnie 
z pkt 2.2. Regulaminu albo wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie internetowej Loterii www.kamis.pl zgodnie z pkt 2.3. Regulaminu (podmiot 
odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego – Albedo Marketing sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu); 

2.1.3. zachowa do końca trwania Loterii, tj. do dnia 17 lipca 2018 r. oryginał paragonu fiskalnego 
będącego podstawą ww. zgłoszenia oraz potwierdzającego zakup Produktów 
Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu. 

2.2. Prawidłowe zgłoszenie SMS powinno zostać wysłane na numer 4321 (koszt SMS zgodnie z taryfą 
operatora) i zawierać w treści SMS-a prefiks – sformułowanie „kamis.” oraz po kropce numer 
paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1.1 
Regulaminu, np. „kamis.123456”.  

2.3. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie internetowej Loterii www.kamis.pl (dalej: Formularz zgłoszeniowy) 
obejmuje: 

2.3.1. wprowadzenie poprawnych i zgodnych z prawdą danych osobowych takich, jak: imię 
i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu; 

2.3.2. wprowadzenie numeru paragonu fiskalnego, będącego podstawą danego zgłoszenia, 
potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1.1 Regulaminu;  

2.3.3. kliknięcie przycisku „Wyślij” – co stanowi wysłanie Formularza zgłoszeniowego do 
Organizatora.  

Przystępując do udziału w Loterii, czy to zgodnie poprzez wiadomość SMS albo wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Loterii www.kamis.pl Uczestnik 
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Loterii  
i realizacji postanowień Regulaminu. Zgłoszenie udziału w Loterii zgodnie z powyższym stanowi 
wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu. 
Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych w związku  
z przeprowadzaniem Loterii znajdują się w pkt 7 Regulaminu. 

2.4. Numer paragonu fiskalnego, który Uczestnik powinien podać w treści wiadomości SMS zgodnie z 
pkt 2.2. Regulaminu albo w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 2.3.2. Regulaminu oznacza 
numer kolejny wydruku, który znajduje się w górnej części paragonu fiskalnego, nad listą 
produktów i na wysokości daty wystawienia paragonu fiskalnego. Załącznik nr 1 do Regulaminu 
zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer 
w rozumieniu Regulaminu. 

2.5. Numer paragonu fiskalnego musi być podany w zgłoszeniu (tzn. w treści wiadomości SMS albo w 
Formularzu zgłoszeniowym) w identycznym formacie jak na paragonie fiskalnym 
dokumentującym zakup Produktów Promocyjnych. 

http://www.kamis.pl/
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2.6. Jeden paragon fiskalny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia – za pomocą SMS-a albo 
Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Loterii, nawet jeśli dokumentuje zakup 
wielokrotności dwóch Produktów Promocyjnych. Każdy przesłany SMS lub Formularz 
zgłoszeniowy na stronie internetowej Loterii to jedno zgłoszenie w Loterii. Jeden Uczestnik może 
w Loterii przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednakże za każdym razem przy użyciu tych samych 
danych osobowych (zwłaszcza tego samego numeru telefonu oraz adresu e-mail) oraz pod 
warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w pkt od 2.1. do 2.5. Regulaminu 
(tzn. w każdym przypadku na podstawie odrębnego paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup 
Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu) 

2.7. Data zakupu na paragonie fiskalnym potwierdzającym zakup Produktów Promocyjnych nie może 
być późniejsza niż data wysłania zgłoszenia udziału w Loterii.  

2.8. W odpowiedzi na wysłane prawidłowe zgłoszenie w formie SMS, odsyłany będzie na koszt 
Organizatora komunikat zwrotny. Komunikat zwrotny zostanie przesłany do Uczestnika nie 
później niż w ciągu 30 minut od chwili wysłania SMS-a ze zgłoszeniem. Jeżeli w powyższym 
terminie do Uczestnika nie zostanie przesłany komunikat, Uczestnik na swój koszt powinien 
zgłosić ten fakt do Organizatora pod numer telefonu 61 869 04 20 (koszt połączenia zgodnie z 
taryfą operatora) w dniach od 16 lutego 2018 r. do 22 kwietnia 2018 r. w dni robocze w godzinach 
10:00 – 16:00, gdyż może to oznaczać, że SMS zgłoszeniowy nie został odnotowany przez system 
teleinformatyczny Organizatora. W przypadku, gdyby Uczestnik, który dokonał zgłoszenia w dniu 
22 kwietnia 2018 r. nie otrzymał zwrotnego komunikatu, zobowiązany jest on skontaktować się z 
Organizatorem najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godziny 10:30. 

2.9. Na przesłane prawidłowe zgłoszenie w formie SMS odsyłany będzie zwrotny SMS: „Dziękujemy za 
zgłoszenie do Loterii. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj o konieczności 
zachowania oryginalnego paragonu w celu weryfikacji”. 

2.10. Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie w formie SMS odsyłany będzie zwrotny SMS: „Wysłane 
przez Ciebie zgłoszenie jest błędne. Sprawdź regulamin i spróbuj wysłać SMS-a ponownie. 
Dziękujemy”. 

2.11. W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie w formie Formularza zgłoszeniowego na stronie 
internetowej Loterii www.kamis.pl po kliknięciu przycisku „Wyślij” wyświetlony zostanie 
komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii. 

2.12. Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie w formie Formularza zgłoszeniowego na stronie 
internetowej Loterii www.kamis.pl po kliknięciu przycisku „Wyślij” wyświetlony zostanie 
komunikat: „Wysłane przez Ciebie zgłoszenie jest błędne. Sprawdź regulamin i spróbuj ponownie. 
Dziękujemy”. 

2.13. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu 
wskazanego w pkt 2.1.2. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.  

2.14. Przesłanie zgłoszenia w Loterii wiąże się z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. 
Uczestnik, przystępując do Loterii, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie 
zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału 
w Loterii. 

2.15. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia: 

2.15.1. w formie SMS – należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu 
teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w pkt 4.1. Regulaminu; 

2.15.2. w formie Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Loterii www.kamis.pl – 
należy przez to rozumieć wpływ danych teleinformatycznych z ww. Formularza na serwer 
systemu teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w pkt 4.1 Regulaminu.  
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2.16. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w ramach Loterii zostanie nadany kolejny 
numer identyfikacyjny. 

2.17. W Loterii uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych za 
pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów 
numeracji, a w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 

2.18. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru 
telefonu oraz jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Loterii z jednego numeru telefonu lub 
jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu 
właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer, z którego zostało wysłane 
pierwsze zgłoszenie danego Uczestnika lub który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym 
Formularzu zgłoszeniowym. Jako adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się 
wyłącznie ten adres, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym Formularzu 
zgłoszeniowym. Każdy numer telefonu oraz adres e-mail traktowany jest w Loterii jako odrębny 
Uczestnik. Zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru 
telefonu lub adresu e-mail, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej 
Uczestników z podaniem tego samego numeru telefonu lub adresu e-mail, stanowi rażące 
naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii i pozbawienia 
jej prawa do nagrody. 

2.19. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz 
organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje 
takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie 
wykluczony z Loterii.  

2.20. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, 
które wysyłają wiadomości SMS lub automatycznie generują zgłoszenia w Formularzu 
zgłoszeniowym na stronie internetowej Loterii, tj. www.kamis.pl, a także wykorzystywanie innych 
sposobów wysyłania wiadomości SMS odmiennych niż osobiste wysłanie ich z telefonu 
komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do 
komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Zakazane jest 
generowanie zgłoszeń w Formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Loterii, tj. 
www.kamis.pl w sposób inny niż osobiste wypełnienie Formularza zgłoszeniowego przez 
Uczestnika. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie 
prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów 
i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia. 

2.21. Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie w Loterii może zostać zobligowany przez 
Organizatora do przesłania w terminie 5 dni kalendarzowych, wszystkich oryginalnych paragonów 
fiskalnych potwierdzających dokonanie zakupu Produktu Promocyjnego zgodnie z pkt 2.1.1. 
Regulaminu, odpowiadających liczbie dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który nie prześle w 
wyznaczonym terminie oryginalnych paragonów fiskalnych w odpowiedniej liczbie, zostanie 
wykluczony z udziału w Loterii. Na dzień upływu terminu do wykonania powyższego wezwania 
Organizator wykluczy go z dniem następnym z udziału w Loterii bez względu na etap, na jakim 
Loteria ta się znajduje.  

2.22. Organizator przy przyjmowaniu zgłoszeń udziału w Loterii przeprowadza automatyczne 
weryfikacje zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w tym zwłaszcza z pkt 2.6. oraz pkt 
2.17.-2.20. Regulaminu. Nadzór nad procesem weryfikacji przyjmowania zgłoszeń, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru 
nad Loterią. 

2.23. W przypadku, gdy w zgłoszeniu w Formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej 
www.kamis.pl: 
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2.23.1. podano numer telefonu, który już wcześniej był podany w innym zgłoszeniu w Loterii 
(Formularzu zgłoszeniowym), jednakże razem z innym adresem e-mail, lub 

2.23.2. podano adres e-mail, który już wcześniej był podany w innym zgłoszeniu w Loterii 
(Formularzu zgłoszeniowym), jednakże razem z innym numerem telefonu 

– zgłoszenie podlega automatycznemu odrzuceniu, a jednocześnie wyświetlony zostanie 
komunikat informujący Uczestnika, że może on ponowić zgłoszenie, jednakże przy wykorzystaniu 
tych samych danych, które podał przy pierwszym zgłoszeniu udziału w Loterii. 

2.24. W przypadku, gdy ten sam numer paragonu fiskalnego, który został zgłoszony już wcześniej 
w Loterii, zostanie w niej zgłoszony ponownie (nie tylko po raz drugi, ale również każdy kolejny), 
to Organizator jedynie wstępnie kwalifikuje do udziału w Loterii, kolejne zgłoszenie zawierające 
ww. numer paragonu fiskalnego . Zgłoszenie to wymaga dodatkowego potwierdzenia przez 
Uczestnika poprzez samodzielny kontakt z Organizatorem pod adresem 
promocje@albedomarketing.pl w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, jednakże nie później niż do 23 
kwietnia 2018 r. do godziny 10:30. Organizator może w odpowiedzi na taki kontakt zobowiązać 
Uczestnika do przesłania zdjęcia lub skanu paragonu fiskalnego, którego dotyczy zgłoszenie. 

2.25. W przypadku dokonania przez Uczestnika zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.24. Regulaminu, 
poprzez wiadomość SMS, odsyłany będzie zwrotny SMS o treści: „Podany numer paragonu został 
już wcześniej zgłoszony. Twoje zgłoszenie zostało wstępnie zakwalifikowane do Loterii. Aby je 
potwierdzić, skontaktuj się z nami pod adresem promocje@albedomarketing.pl w ciągu 3 dni 
roboczych, ale nie później niż do 23.04.2018 r. do godz. 10:30. Jeśli nie potwierdzisz zgłoszenia, 
nie będziemy mogli przyjąć go do losowania. Pamiętaj, aby zachować oryginał paragonu 
fiskalnego w celu weryfikacji.” 

2.26. W przypadku dokonania przez Uczestnika zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.24. Regulaminu, za 
pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego po kliknięciu przycisku „Wyślij” wyświetlony zostanie 
komunikat: „Podany przez Ciebie numer paragonu został już wcześniej zgłoszony w Loterii. W 
związku z tym, Twoje zgłoszenie zostało wstępnie zakwalifikowane do udziału w Loterii. Aby je 
potwierdzić, skontaktuj się z nami pod adresem promocje@albedomarketing.pl w ciągu 3 dni 
roboczych, ale nie później niż do 23.04.2018 r. do godz. 10:30. Jeśli nie potwierdzisz zgłoszenia, 
nie będziemy mogli przyjąć go do losowania. Pamiętaj, aby zachować oryginał paragonu 
fiskalnego w celu weryfikacji.” 

2.27. Jeśli Uczestnik, który dokonał zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.24. Regulaminu, spełni 
obowiązek potwierdzenia ww. zgłoszenia, a z otrzymanych informacji wynikać będzie, że 
dokonanie przez niego kolejnych zgłoszeń (drugiego i każdego kolejnego) z tym samym numerem 
paragonu fiskalnego nastąpiło w wyniku pomyłki i nie było celowym naruszeniem Regulaminu 
Loterii, wówczas Organizator przyjmie do udziału w losowaniu jedno (pierwsze) potwierdzone 
zgłoszenie, natomiast pozostałe zgłoszenia z tym samym numerem paragonu fiskalnego (tj. drugie 
i każde kolejne) zostaną odrzucone. W takiej sytuacji potwierdzone zgłoszenie uznaje się za 
dokonane w dniu, w którym doszło do jego potwierdzenia.  

Oznacza to dzień, w którym Uczestnik skontaktował się telefonicznie z Organizatorem albo 
przesłał Organizatorowi zdjęcie lub skan paragonu fiskalnego, którego dotyczy zgłoszenie,  
w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpiło później. Na przykład: jeśli Uczestnik wysłał 
wiadomość SMS 19 lutego 2018 r., a następnie zadzwonił do Organizatora 20 lutego 2018 r.  
i w odpowiedzi na zobowiązanie nałożone przez Organizatora w dniu 21 lutego 2018 r.  
przesłał zdjęcie lub skan paragonu fiskalnego, to zgłoszenie uważa się za dokonane  
w dniu 21 lutego 2018 r. 

2.28. Jeśli Uczestnik, który dokonał zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2.24. Regulaminu nie spełni 
obowiązków, o których mowa w pkt 2.24. Regulaminu, tzn. nie skontaktuje się z Organizatorem 
na podany adres e-mail we wskazanym terminie, nie prześle wymaganego zdjęcia lub skanu 
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paragonu fiskalnego, lub też z otrzymanych informacji wynikać będzie, że ww. Uczestnik, chcąc 
zwiększyć swoją szansę na wygraną w Loterii, dokonał ponownego zgłoszenia w Loterii tego 
samego paragonu fiskalnego, a przez to celowo naruszył pkt 2.6. Regulaminu, to jego zgłoszenie 
– pierwsze, jak i każde kolejne z tym samym numerem paragonu fiskalnego – podlega 
automatycznemu odrzuceniu. Ponadto, Uczestnik, który dokonał takiego zgłoszenia zostanie 
wykluczony z udziału w Loterii, a wszelkie dokonane przez niego inne zgłoszenia zostaną 
anulowane. 

3. PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ 

3.1. Do wygrania w Loterii przewidziane są następujące nagrody główne: 

3.1.1. 1 (słownie: jedna) nagroda główna „Jeep Wrangler” o łącznej wartości 192 178,00 zł 
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) 
brutto, składająca się z dwóch części: 

3.1.1.1. części pierwszej: samochodu marki „Jeep”, model: Wrangler (szczegółową 
specyfikację stanowi załącznik nr 2 Regulaminu), rok produkcji: 2018, liczba 
drzwi: 3, kolor biały, pojemność silnika: 2.8 CRD 200KM 4x4  
o wartości jednostkowej 172.960,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące 
dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto; 

3.1.1.2. części drugiej: dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 19.218,00 zł 
(słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100), 
przeznaczonej na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych od 
wygranej w Loterii (dalej: Nagroda Główna „Wrangler”); 

3.1.2. 3 (słownie: trzy) nagrody główne „Jeep Renegade” o łącznej wartości 210 000,00 zł 
(słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto, z których każda składa się  
z dwóch części: 

3.1.2.1. części pierwszej: samochodu marki „Jeep”, model: Renegade (szczegółową 
specyfikację stanowi załącznik nr 3 Regulaminu), rok produkcji: 2018, liczba 
drzwi: 5, kolor czarny, pojemność silnika: 1.6, moc silnika: 110 KM, o wartości 
jednostkowej 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) 
brutto; 

3.1.2.2. części drugiej: dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 7.000 zł (słownie: 
siedem tysięcy złotych 00/100), przeznaczonej na poczet pokrycia podatku 
dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii (dalej: Nagroda Główna 
„Renegade”). 

3.2. Do wygrania w Loterii są również 594 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery) nagrody II stopnia 
o łącznej wartości 59 400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) 
brutto, z których każdą stanowi kwota pieniężna w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) 
(dalej: Nagrody II stopnia). 

3.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce.  

3.4. Zakup nagród oraz ich wydanie leży po stronie Organizatora. 

3.5. Łączna wartość brutto puli nagród w Loterii wynosi 461.578,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt 
jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) brutto. 

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ 

4.1. Zgłoszenia w Loterii przyjmowane są przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez 
Organizatora do zbierania zgłoszeń w Loterii. System teleinformatyczny będzie rejestrował 
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nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od dnia 16 lutego 2018 r. od 
godz. 00:00:05 do dnia 22 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59:59. Proces przyjmowania zgłoszeń 
nadzorowany jest przez powołaną przez Organizatora wewnętrzną komisję nadzoru nad 
prawidłowością urządzania Loterii.   

4.2. Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów 
identyfikacyjnych zgłoszeń, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer na którym 
zainstalowana jest ww. aplikacja losująca przystosowany jest do ochrony praw grających  
i realizacji przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 471 ze zm.), a także jest eksploatowany przez Organizatora jako podmiotu posiadającego 
zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany zgodnie z przepisami ww. 
ustawy. 

4.3. Losowanie Nagród Głównych może być transmitowane na żywo za pośrednictwem fanpage’a 
marki „Kamis” w serwisie Facebook, dostępnym pod adresem 
https://www.facebook.com/KamisZycieZeSmakiem/ 

4.4. Laureatami Loterii zostaną osoby wylosowane spośród tych, które nadesłały prawidłowe 
zgłoszenie oraz które spełnią wszystkie warunki określone w Regulaminie (dalej: Laureaci). 

4.5. W sumie w Loterii wyłonionych zostanie 594 Laureatów Nagród II stopnia oraz 4 Laureatów  
podstawowych oraz 4 Laureatów rezerwowych Nagród Głównych.  

4.6. Losowania Laureatów Nagród II stopnia przeprowadzane będą w najbliższy dzień roboczy 
następujący po dniu, w którym wpłynęły zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 4.8 Regulaminu. 

4.7. Ze wszystkich zgłoszeń nadesłanych do Loterii zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu, na każdy dzień 
rozlosowanych zostanie 9 nagród II stopnia. Poniżej zostały przedstawione szczegółowe zasady 
dotyczące przeprowadzania losowań Laureatów Nagród II stopnia na przykładzie pierwszego 
losowania, które odbędzie w dniu 19 lutego 2018 r. Tego dnia Organizator przeprowadzi odrębnie 
trzy losowania, tj. za każdy z trzech dni przyjmowania zgłoszeń w Loterii (16, 17 oraz 18 lutego 
2018 r.), biorąc pod uwagę jedynie te zgłoszenia które wpłynęły do Organizatora w danym dniu 
okresu trwania Loterii. Zasady opisane w zdaniu poprzednim dotyczą każdego innego dnia,  
w którym przeprowadzone zostaną losowania obejmujące więcej niż jeden dzień przyjmowania 
zgłoszeń w Loterii. Dla przykładu: 

4.7.1. w losowaniu pierwszego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych 
w dniu 16 lutego 2018 r. wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do 
Organizatora w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 00:00:05 do godziny 8:59:59; 

4.7.2. w losowaniu drugiego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych w dniu 
16 lutego 2018 wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora 
w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 9:00:00 do godziny 9:59:59; 

4.7.3. w losowaniu trzeciego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych w dniu 
16 lutego 2018 wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora  
w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 10:00:00 do godziny 10:59:59; 

4.7.4. w losowaniu czwartego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych w dniu 
16 lutego 2018 wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora  
w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 11:00:00 do godziny 11:59:59; 

4.7.5. w losowaniu piątego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych w dniu 
16 lutego 2018 wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora 
w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 12:00:00 do godziny 12:59:59; 

https://www.facebook.com/KamisZycieZeSmakiem/


8 

4.7.6. w losowaniu szóstego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych w dniu 
16 lutego 2018 wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora 
w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 13:00:00 do godziny 13:59:59; 

4.7.7. w losowaniu siódmego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych w dniu 
16 lutego 2018 wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora  
w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 14:00:00 do godziny 14:59:59; 

4.7.8. w losowaniu ósmego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych w dniu 
16 lutego 2018 wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora 
w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 15:00:00 do godziny 15:59:59; 

4.7.9. w losowaniu dziewiątego Laureata Nagrody II stopnia spośród zgłoszeń nadesłanych 
w dniu 16 lutego 2018 wzięte pod uwagę zostaną zgłoszenia, które wpłynęły do 
Organizatora w dniu 16 lutego 2018 r. od godziny 16:00:00 do godziny 16:59:59; 

Zasada, że losowania Laureatów Nagród II Stopnia przeprowadzane będą w najbliższy dzień 
roboczy następujący po dniu, w którym wpłynęły zgłoszenia oznacza, że w dniu 3 kwietnia  
2018 r. (tj. wtorek po Poniedziałku Wielkanocnym) odbędą się losowania za cztery dni 
poprzedzające 3 kwietnia 2018 r., czyli: 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek), 31 marca 2018 r. (Wielka 
Sobota), 1 kwietnia 2018 r. (Wielkanoc) oraz 2 kwietnia 2018 r. (Poniedziałek Wielkanocny).  
W losowaniach tych będą brane pod uwagę zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora  
w poszczególne, wyżej wskazane dni okresu trwania Loterii poprzedzające 3 kwietnia 2018 r. 
 

4.8. Zgłoszenia, które każdorazowo będą wpływać do Organizatora od godziny 17:00:00 danego dnia 
okresu trwania Loterii, będą na potrzeby losowań Nagród II Stopnia zaliczane na poczet kolejnego 
dnia okresu trwania Loterii. Odwołując się do przykładu podanego w pkt 4.7. Regulaminu – 
zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora od 16 lutego 2018 r. od godziny 17:00:00 do dnia 17 
lutego 2018 r. do godziny 8:59:59 zostaną, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4.7.1- 4.7.9. 
Regulaminu, wzięte pod uwagę w pierwszym losowaniu Laureatów Nagród II Stopnia  
za dzień 17 lutego 2018 r., czyli w dniu 18 lutego 2018 r.  

4.9. Losowania Laureatów Nagród II stopnia odbędą się w dniach od 19 lutego 2018 r. do 23 kwietnia 
2018 r. w siedzibie Organizatora przy ulicy Góralskiej 3 w Poznaniu pomiędzy godziną 11:00  
a 13:00. 

4.10. W dniu 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Organizatora przy ulicy Góralskiej 3 w Poznaniu, 
bezpośrednio po zakończeniu losowania Laureatów Nagród II stopnia, Organizator przeprowadzi 
losowanie Laureatów Nagrody Głównej „Wrangler” oraz Nagród Głównych „Renegade”, przy 
czym do każdej z Nagród Głównych zostanie wylosowany jeden Laureat podstawowy oraz jeden 
Laureat rezerwowy. Łącznie Organizator wylosuje czterech Laureatów podstawowych (jeden 
Laureat Nagrody Głównej „Wrangler” oraz trzech Laureatów Nagród Głównych „Renegade”) oraz 
czterech Laureatów rezerwowych (jeden Laureat rezerwowy Nagrody Głównej „Wrangler” oraz 
po jednym Laureacie rezerwowym do każdej Nagrody Głównej „Renegade”). W pierwszej 
kolejności Organizator wylosuje Laureata podstawowego Nagrody Głównej „Wrangler”, 
następnie trzech Laureatów podstawowych Nagród Głównych „Renegade”, a w dalszej kolejności 
Laureatów rezerwowych zgodnie z tą samą kolejnością. W losowaniu Nagród Głównych wzięte 
pod uwagę zostaną wszystkie zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w Loterii, włącznie z tymi, 
które zostały już wcześniej wylosowane jako zwycięskie dla Nagrody II stopnia.  

4.11. W przypadku, gdy Laureat (podstawowy) dla danej Nagrody Głównej „Wrangler” lub „Renegade” 
nie spełni wszystkich warunków (wydania mu tej Nagrody Głównej) określonych, w Regulaminie, 
prawo do tej Nagrody Głównej przechodzi na Laureata wylosowanego dla niej jako rezerwowy. 
Jeśli również Laureat rezerwowy dla Nagrody Głównej „Wrangler” lub „Renegade” nie spełni 
wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, to taka Nagroda 
Główna pozostaje własnością Organizatora. Reguły wydawania Nagród Głównych Laureatom 
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(podstawowym) stosuje się również odpowiednio do wydawania Nagród Głównych Laureatom 
rezerwowym. 

4.12. Po zakończeniu każdego z losowań przeprowadzanych w Loterii wewnętrzna komisja nadzoru nad 
prawidłowością urządzania Loterii, o której mowa w pkt 5 Regulaminu, sporządzi protokół 
z każdego losowania nagród. Protokół będzie dostępny w siedzibie Organizatora do dnia 17 lipca 
2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00. 

4.13. Na podstawie jednego zgłoszenia Uczestnik może zostać Laureatem tylko jednej nagrody II 
stopnia i jednej z nagród Głównych w ramach Loterii. Ponadto, niezależnie od łącznej liczby 
przesłanych zgłoszeń – jedna osoba i przypisany do niej numer telefonu lub adres e-mail może 
wygrać nie więcej niż jedną Nagrodę Główną „Wrangler” lub „Renegade” oraz nie więcej niż jedną 
Nagrodę II stopnia, pod warunkiem spełnienia każdorazowo warunków uczestnictwa wskazanych 
w Regulaminie.  

4.14. Każdy Laureat, który przesłał zgłoszenie w Loterii w formie SMS zostanie powiadomiony przez 
Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia, na numer telefonu 
wykorzystany przez Laureata do zgłoszenia udziału w Loterii. Laureat zostanie poinformowany 
o zasadach wydania nagrody telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od dnia wylosowania 
zwycięskiego zgłoszenia przez system. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, 
wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii 
oraz podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko; adres zamieszkania; numer telefonu 
komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii). Próba uzyskania połączenia  
z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, 
przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej  
5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału „zajętości”, 
następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku 
któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest 
ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. 
W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia 
podejmowana jest według wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania 
połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on 
poinformowany (na koszt Organizatora) w tym samym dniu za pomocą SMS-a o terminie i 
sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do wydania nagrody. 

4.15. Każdy Laureat, który przesłał zgłoszenie w Loterii za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego 
zostanie powiadomiony przez Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia za pośrednictwem 
wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Laureata w Formularzu zgłoszeniowym. 
Wiadomość zostanie wysłana w ciągu 5 dni roboczych od dnia wylosowania zwycięskiego 
zgłoszenia przez system i zawierać będzie informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków 
formalnych niezbędnych do wydania nagrody w Loterii. W związku z powyższym, Uczestnicy 
powinni bieżąco śledzić skrzynkę odbiorczą wskazanego adresu e-mail, a także jej folder SPAM – 
na wypadek, gdyby wiadomość od Organizatora została jako taki zakwalifikowana przez 
automatyczny filtr ww. skrzynki odbiorczej. 

4.16. W nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych (decyduje data nadania) od dnia 
powiadomienia o wygranej zgodnie z pkt 4.14 Regulaminu (dnia przeprowadzenia rozmowy 
telefonicznej lub wysłania SMS) albo pkt 4.15 Regulaminu (dnia wysłania wiadomości e-mail), 
Laureat jest zobowiązany doręczyć Organizatorowi (np. osobiście lub listem poleconym  
z dopiskiem na kopercie „Poczuj smak wygranej”) na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. 
Góralska 3, 60-623 Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające:   

4.16.1. formularz Laureata (udostępniony na stronie internetowej Loterii www.kamis.pl) 
zawierający: imię i nazwisko; adres zamieszkania na terenie Polski, adres doręczenia 
nagrody jeżeli jest inny niż adres zameldowania;  
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numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii – przy 
zgłoszeniach w formie SMS; 

numer telefonu i adres e-mail podane w Formularzu zgłoszeniowym – przy zgłoszeniach 
w tej w formie; 

4.16.2. w przypadku Laureatów Nagród II stopnia – wskazanie numeru rachunku bankowego, na 
który ma zostać wypłacona Nagroda II stopnia; 

4.16.3. oryginalny paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych, 
zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym 
w zgłoszeniu udziału w Loterii; 

4.16.4. oświadczenie Laureata o następującej treści: „Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału 
w loterii promocyjnej pn. „Poczuj smak wygranej” zapoznałem się z jej regulaminem 
i wyraziłem zgodę na jego warunki. Oświadczam, że nie jestem członkiem organu Spółki 
McCormick Polska SA ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) 
McCormick Polska S.A. ani Albedo Marketing sp. z o.o. ani też członkiem rodziny ww. osób 
w rozumieniu pkt 1.10. regulaminu ww. loterii”; 

4.16.5. kserokopię lub czytelne zdjęcie dowodu tożsamości w celu udokumentowania wieku 
Laureata, zgodnie z pkt 1.9. Regulaminu, a w przypadku Laureatów Nagród Głównych 
również w celu udokumentowania numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości 
(w przypadku braku numeru PESEL – adresu zamieszkania, daty urodzenia 
i obywatelstwa) – zgodnie z art. 20 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych. 

Dokumenty powinny zostać przesłane osobno do każdej nagrody, która miałaby zostać wydana 
Laureatowi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w 
Loterii i wydania nagrody.  

4.17. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska 
Laureata na stronie internetowej Loterii www.kamis.pl, która będzie dostępna do dnia 17 lipca 
2018 r. Publikacja wyników Loterii następuje po potwierdzeniu uprawnień poszczególnych 
Laureatów do otrzymania nagrody w Loterii.  

4.18. Nagrody II stopnia zostaną wydane do dnia 25 czerwca 2018 r. poprzez przelewy na rachunki 
bankowe wskazane przez Laureatów zgodnie z pkt 4.16.2. Regulaminu.  

4.19. Nagrody Główne zostaną wydane poszczególnym ich Laureatom w terminie uzgodnionym 
indywidualnie pomiędzy Organizatorem i poszczególnymi Laureatami Nagród Głównych. Nagrody 
Główne mogą być wydawane ich Laureatom w różnych terminach, jednakże nie później niż do 
dnia 25 czerwca 2018 r. 

4.20. Laureat Nagrody Głównej „Wrangler” lub „Renegade” będzie zobowiązany przed wydaniem mu 
nagrody dopełnić następujących formalności w celu odbioru nagrody: 

4.20.1. okazać swój dowód tożsamości, którego kserokopia lub zdjęcie zostało przez Laureata 
przesłane wcześniej zgodnie z pkt 4.16.5. Regulaminu, dla potwierdzenia danych 
osobowych Laureata; 

4.20.2. wypełnić i podpisać protokół odbioru nagrody. 

4.21. Z chwilą spełnienia wymogów określonych w pkt 4.20. Regulaminu uznaje się, że Nagroda Główna 
przeszła na własność Laureata. Laureat otrzyma od Organizatora kluczyki do samochodu oraz 
wszelką dokumentację niezbędną dla jego zarejestrowania. Za rejestrację samochodu i zawarcie 
umowy jego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny jest Laureat. 
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4.22. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisany w Regulaminie sposób 
wydania nagród. 

4.23. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Uczestnika (w tym również Laureata), jego 
uprawnień do uzyskania nagrody w Loterii, autentyczności zgłoszonego lub przedstawionego 
przez Uczestnika paragonu fiskalnego czy też zgodności postępowania Uczestnika w Loterii 
z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu 
usunięcie ww. wątpliwości, w tym zwłaszcza może zobowiązać Uczestnika do przesłania 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania:  

4.23.1. podpisanego własnoręcznie przez Laureata oświadczenia, że Laureat spełnia wszystkie 
wymagania uczestnictwa w Loterii i nie naruszył żadnego ze wskazanych w piśmie 
Organizatora postanowień Regulaminu; 

4.23.2. podania innych, dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych 
z udziałem Uczestnika w Loterii, np. dotyczących numerów telefonów i adresów e-mail, 
z których korzystał Uczestnik na potrzeby Loterii; 

4.23.3. pisemnej zgody Uczestnika na uzyskanie w jego imieniu danych objętych tajemnicą 
telekomunikacyjną w postaci wszystkich numerów telefonów, które są zarejestrowane na 
Uczestnika, od wszystkich operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi 
telekomunikacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwolnienie na podstawie 
art. 159 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne ww. operatorów z zachowania 
tajemnicy telekomunikacyjnej w odniesieniu do informacji o numerach telefonów, które 
są zarejestrowane na Uczestnika i polecenie ich ujawnienia Organizatorowi. 

4.24. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w Loterii Laureatom, co do których 
stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień 
Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału 
w Loterii z Regulaminem, np.: 

4.24.1. branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnego numeru telefonu (tj. nieobsługiwanego przez 
żadnego z operatorów na terenie RP), więcej niż jednego numeru telefonu lub adresu e-
mail, bądź przy użyciu nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych innej 
osoby, lub 

4.24.2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny, lub 

4.24.3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub 
zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii. 

4.25. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii z uwzględnieniem pkt 4.11 Regulaminu, po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora. 

4.26. Nagrody nieodebrane w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora. 

4.27. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany 
nagrody na inną nagrodę.  

4.28. Wszystkie zasady dotyczą także Laureatów rezerwowych.  
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5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii promocyjnej sprawuje powołana przez 
Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii (dalej: 
Komisja), która działa na podstawie swojego Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W 
skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora w tym osoba legitymująca się 
stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

6.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia 16 lutego 2018 r. najpóźniej do dnia 02 lipca 
2018 r. (decyduje data nadania). Reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 10 lipca 2018 r. 
nie będą rozpatrywane. 

6.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 118, poz. 793):  

6.2.1. imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika Loterii oraz podpis, 

6.2.2. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, 

6.2.3. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna pod nazwą „Poczuj 
smak wygranej”), 

6.2.4. treść roszczenia wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności 
uzasadniających reklamację. 

6.3. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 
Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem 
„Reklamacja – Poczuj smak wygranej”. Organizator zastrzega sobie, iż reklamacje dostarczone po 
dniu 10 lipca 2018 r. nie będą rozpatrywane. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod 
rygorem nieważności. Organizator dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście do 
siedziby Organizatora, tj. Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, w terminie 
od 16 lutego 2018 r. do 10 lipca 2018 r. w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00. 

6.4. Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie 
listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do dnia 17 lipca 2018 r. Decyzje Komisji 
w przedmiocie reklamacji są ostateczne.  

6.5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Komisji w przedmiocie 
rozstrzygnięcia reklamacji, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na 
drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi. 

6.6. Roszczenia związane z udziałem w Loterii promocyjnej 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. 

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (do 25 maja 2018 r.) (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz 
rozporządzenia 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 (od 25 maja 2018 r.).  
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7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest McCormick Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Stefanowie przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.  

7.3.  Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii w zakresie, w jakim są one przetwarzane 
w celu wydania nagród, realizacji obowiązku z art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych oraz w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Albedo Marketing spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań; 
telefon 61 8690420, e-mail agencja@albedomarketing.pl. Kontakt możliwy jest od poniedziałku 
do piątku (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 10.00 – 16.00. 
Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) dostępny jest pod 
powyższymi danymi kontaktowymi. 

7.4. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji 
postanowień Regulaminu, na podstawie zgody Uczestnika. Zgoda ta, stosownie do pkt 2.3. 
Regulaminu wyrażana jest poprzez zgłoszenie udziału w Loterii jako wyraźne działanie 
potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu. Każdy Uczestnik, 
którego dane są przetwarzane, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych  
w dowolnym momencie i nie sprawi to, że wcześniejsze przetwarzanie danych było niezgodne  
z prawem. Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu 
uniemożliwia jednak dalsze branie udziału w Loterii. 

7.5. Odbiorcami danych Uczestników Loterii są następujące kategorie podmiotów: Organizator jako 
podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Loterii, 
a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy), 
np. pracownicy salonu samochodowego, w którym nastąpi odbiór Nagród Głównych, dostawcy 
usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne itp.  

7.6. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w Loterii. Niepodanie danych 
uniemożliwia wzięcie udziału w Loterii. 

7.7. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane będą do końca roku 2023 r., tj. upływu okresu 
obowiązkowego przechowywania dokumentacji podatkowej oraz związanej z urządzaniem loterii 
promocyjnej.  

7.8. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

7.8.1. żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia przetwarzania danych; 

7.8.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

7.8.3. przenoszenia danych; 

7.8.4. wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w czasie trwania Loterii 
pod adresem Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań. Regulamin dostępny 
jest również na stronie internetowej Loterii www.kamis.pl w terminie od dnia 16 lutego 2018 r. 
do dnia 17 lipca 2018 r. 

8.2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

8.3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U.  z 2016 r., poz. 471 ze zm.).  
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8.4. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany 
Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany 
Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta. 

8.5. 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 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471 ze zm.) zgodnie ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń  
o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych 
(Dz.U. z 2017 r., Nr 1723). 

8.6. Na pisemny wniosek Laureata Organizator odeśle mu na własny koszt oryginał paragonu 
fiskalnego, który Laureat przedstawił Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
NUMER PARAGONU FISKALNEGO – WIZUALIZACJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SKLEP XYZ 
ul. Przykładowa X, 00-000 Miasto 

NIP 1234567890 
 

2018-03-20   nr. wydr.  123456 
 

PARAGON FISKALNY 

 
Produkt Kamis 

2 szt*PLN  5,00  5,00A 
Sprzed. opod. PTU A   5,00 
Kwota A 23,00%    1,15 
Podatek PTU    1,15 

SUMA PLN         5,00 
000000    14:19 

76FVQ-BMDQI-SL8WE-3ENLU-YGWX7 
BAE 1234567 

Gotówka     10,00 
Płatność             zapłacono gotówką 
Reszta        5,00 
Nr transakcji    6    71100 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
SPECYFIKACJA -  JEEP WRANGLER 

 
JEEP WRANGLER MY17 SAHARA 2,8 CRD A5 200 KM COMMAND-TRAC 
MVS: 664-M45-2-000 
 
Kolor zewnętrzny: Bright White - biały (PW7) 
Kolor wewnętrzny: Tapicerka materiałowa Black (1A7) 
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
097 - Lampy przeciwmgielne przednie 
392 - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESC ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS 
416 - Tempomat 
44B - Wzmocnione hamulce HD - większe tarcze i zaciski 
4HN - Przełożenie osi tylnej 3,73 
505 - Boczne poduszki powietrzne w przednich fotelach 
69G - Model roku 2017 
989 - Pakiet palacza (popielniczka i zapalniczka) 
AAJ - Pakiet Connectivity - uconnect phone, komputer EVIC, wielofunkcyjna skórzana kierownica 
(Sport) 
AJP - Pakiet Elektryczny - centralny zamek z pilotem, elekt. otwierane szyby, elekt. regulowane lusterka 
BNG - HILL START ASSIST - asystent ruszania pod górę 
BNH - Asystent zjazdu HDC - prędkość zależna od biegu, działa na biegu wstecznym 
BNM - System kontroli trakcji oparty na hamulcach BLD (Break Lock Differential) 
BNS - System ERM przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu 
CAF - EASY ACCESS-przesuwany fotel kierowcy ze składanym oparciem dla łatwego dostępu do kanapy 
CAG - EASY ACCESS-przesuwany fotel pasażera ze składanym oparciem dla łatwego dostępu do kanapy 
CDH - Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości 
CFM - 2-osobowa składana i demontowana kanapa tylna z zagłówkami 
CG3 - Pełnowymiarowe wielostopniowe przednie poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera 
CKL - Wykładzina bagażnika 
CLC - Maty podłogowe przód 
CLM - Pałąk przeciwkapotażowy - system rur 
CSA - Pokrowiec koła zapasowego 
CSM - Kieszeń na oparciu fotela kierowcy 
DGJ - 5-biegowa adaptacyjna skrzynia automatyczna z systemem AutoStick 
DHE - Skrzynia rozdzielcza Command-Trac z reduktorem o przełożeniu 2,72:1 
DRZ - Most Dana 44 HD (Heavy Duty) tył 
GCD - Ciemne szyby w części tylnej 
GNU - Zasłony słoneczne z lusterkami kosmetycznymi 
GNX - Lusterko wsteczne z automatycznym ściemnianiem i lampką do czytania 
GTB - Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne 
GXW - Centralny zamek sterowany pilotem 
GXX - Immobilizer silnika SENTRY KEY z kodowanym transponderem w kluczyku 
HAB - Automatyczna klimatyzacja 
JPY - Elektrycznie otwierane szyby, z funkcją otwierania jednym przyciśnięciem po stronie kierowcy 
LAZ - Komputer z wyświetlaczem, kompasem i wskaźnikiem temperatury 
LCL - Pałąk przedni z lampą oświetlenia wnętrza z włącznikiem 
LMG - Reflektory przednie z automatycznym włączaniem 
LPG - Lampy przeciwmgielne tylne 
MB5 - Zderzak tylny w kolorze czarnym 
MBA - Zderzak przedni w kolorze czarnym 
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MML - Nadkola lakierowane w kolorze nadwozia 
MRK - Stopnie boczne 
MX3 - Czarny twardy dach Freedom Top (wyklucza miękki dach Soft Top) 
RB2 - System multimedialny 431 CD/DVD/MP3 z 6,5" ekranem dotykowym i 30 GB dyskiem twardym 
RC4 - System nagłośnienia Alpine Premium - 6 głośników, subwoofer, wzmacniacz 460 W 
RDZ - Wielofunkcyjna kierownica 
SCV - Obszyte skórą koło kierownicy 
SUA - Regulowana w pionie kolumna kierownicy 
WFC - Obręcze kół ze stopu aluminium 18" x 7,5" polerowane w kolorze Satin Carbon (opony 
P255/70R18) 
XD4 - Filtr cząstek stałych DPF (Diesel) 
XEE - Płyta ochronna zbiornika paliwa 
XEF - Płyta ochronna skrzynki rozdzielczej 
XGM - System monitorowania ciśnienia kół TPM z wyświetlaczem 
XJC - Śruba zabezpieczająca koło zapasowe 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
SPECYFIKACJA - JEEP RENEGADE  

 
JEEP RENEGADE MY18 SPORT 1.6 E-TorQ 110KM M5 
MVS: 609-221-3-000 
 
Kolor zewnętrzny: Czarny Solid Black (601) 
Kolor wewnętrzny: Tkanina czarna TRESPASS BLACK (009) 
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
008 - Zamek centralny sterowany pilotem 
011 - Kierownica regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach 
023 - Elektrycznie sterowane szyby tylne 
025 - Klimatyzacja manualna 
026 - Elektryczny hamulec parkingowy 
0FJ - Uchwyt na tablicę rejestracyjną 
112 - Elektryczne wspomaganie kierownicy 
132 - Podłokietnik pomiędzy fotelami ze schowkiem 
198 - Regulowana wysokość zamocowania przednich pasów bezpieczeństwa 
218 - Elektrycznie regulowane lusterka boczne 
228 - Elektryczny zamek centralny 
392 - VDC - ESC + Asystent ruszania pod górę (hill start assist) 
499 - Zestaw naprawczy (fix & go) 
4DK - Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera 
505 - Boczne poduszki powietrzne w przednich fotelach 
5A0 - Zintegrowana antena 
5BH - Kierownica z przyciskami do sterowania radiem i systemu komunikacji Bluetooth 
5DE - Stop & Start 
5GE - Alternator "Smart" do systemu Stop & start 
5YY - Zabezpieczenie pojazdu na czas transportu 
631 - System mocowania fotelików (Isofix) 
69H - Model roku 2018 
6HQ - Naklejka "I'm Jeep" 
6RC - Ecodrive (System monitorowania ekonomiki jazdy) 
78P - Zabezpieczenie kół na czas transportu 
7BL - Zabezpieczenie kół na czas transportu 
858 - Instrukcja w j. polskim 
BGG - Asystent hamowania awaryjnego 
BNP - System kontroli trakcji 
Numer oferty: 90415641 1/2 
BNS - System ERM przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu 
CDW - Składane oparcie fotela pasażera z przodu (przy reg. manualnej) 
CGW - Czołowe poduszki powietrzne 
CJ2 - Boczne kurtynowe poduszki powietrzne dla dwóch rzędów siedzeń 
JAY - 3,5" monochromatyczny wyświetlacz TFT w zestawie wskaźników 
JJJ - Gniazdo 12V na konsoli centralnej 
JP3 - Elektrycznie otwierane okna przednie, otwierane/zamykane jednym naciśnięciem 
JTM - Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 płaszczyznach, fotel pasażera w 4 płaszczyznach 
MXU - Dach w kolorze nadwozia 
RCG - 6 głośników 
RS9 - Cyfrowe radio - Digital Audio Broadcast 
RSW - Uconnect Live 



19 

UGA - System multimedialny Uconnect 5.0 - 5" ekran dotykowy z Bluetooth 
WJD - 16" felgi stalowe lakierowane na czarno - opony 215/65R16 
XGM - System monitorowania ciśnienia kół TPM z wyświetlaczem 
 


