Wyciąg z Regulaminu małej loterii fantowej
„Szczęśliwa Gwiazda”
(pełna wersja dostępna w sekretariacie szkoły)
1. Organizatorem loterii jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ludomach.
2. Organizator dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Wielkopolskiego Urzędu Celno –
Skarbowego w Poznaniu.
3. Loteria rozpocznie się w dniu 02.01.2019r. o godz. 8.00 i zakończy się w dniu
04.01.2019r. o godz. 19.00.
4. Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych rozpocznie 02.01. 2019r. i trwać będzie do
04.01. 2019r. w godzinach 8.00 -15.00
15.00 w sekretariacie Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Ludomach.
5. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba
pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, z wyjątkiem organizatorów.
6. Warunkiem uczestnictwa
ctwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Każdy ma
prawo nabyć dowolną ilość losów.
7. Cena losu 15 zł.
8. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 04.01.2019r w godzinach 17.00 do 19.00
w trakcie trwania koncertu „Podążając za Gwiazdą” w etapach/
etapach/turach,
turach, między
występami uczniowskimi.
9. Nagrody główne losowane będą jako ostatnie.
10. Po wylosowaniu osoba z losem/kuponem o podanym numerze winna zgłosić się po
odebranie nagrody. Numer wywoływany będzie trzykrotnie. W
Właściciel
łaściciel losu powinien
zgłosić się w czasie do rozpoczęcia kolejnej tury losowania. Niezgłoszenie się po
odbiór nagrody w wyznaczonym terminie skutkuje powrotem nagrody do puli i podlega
kolejnemu losowaniu. W ostatniej turze losowania czas przeznaczony na zgłoszenie się
upływa z końcem trwania koncertu.
11. Nagrody dodatkowe wydawane są na bieżąco w momencie okazania wylosowanego
kuponu.
Wydanie nagrody głównej nie może nastąpić później niż do dnia 8. 01. 2018r. do
godziny 15. 00 w siedzibie Organizatora.
12. W przypadku nieodebrania
ania nagrody głównej w powyższym trybie zwycięzca loterii
traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.
13. W przypadku wylosowania losu/kuponu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania,
w szczególności będącego odbitką kserograficzn
kserograficzną,
ą, lub powielonego inną techniką,
Komisji Loterii „Szczęśliwa Gwiazda” stwierdzi nieważność takiego losu/kuponu
loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nag
nagród,
wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający
gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.
15.Nabycie
Nabycie losu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją
jego postanowień oraz ze zobowiązanie
zobowiązaniem
m się uczestnika do przestrzegania zawartych
w nim zasad.

