
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ  
„MULTIMILIONER” 

 
1. Postanowienia ogólne 
 
1.1 Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „MULTIMILIONER”.  
 
1.2 Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert 
Wojkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl. 
 
1.3 Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz. 1540 z późn. 
zm.) i postanowień niniejszego regulaminu oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 
 
1.4 Dostępność regulaminu – pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w biurze 
organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, 93-569 
Łódź, ul. Inżynierska 15 oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: 
www.smolar.pl, a także na stronie internetowej www.piwoharnas.pl. 
 
2. Definicje 
 
2.1 Loteria promocyjna –  gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi 
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a 
podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym 
regulaminie loteria promocyjna pod nazwą „MULTIMILIONER” zwana jest dalej „loterią”. 
 
2.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z 
prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i 
dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej 
określony jest w pkt. 2.8 regulaminu. Produkty promocyjne mogą być dostępne poza 
okresem trwania sprzedaży promocyjnej, jednak wówczas ich zakup nie uprawnia do wzięcia 
udziału w loterii. 
 
2.3 Produkt promocyjny – specjalnie oznakowana puszka lub butelka o pojemności 0,5 litra 
piwa marki Harnaś Jasne Pełne. Produkt promocyjny może być dostępny osobno jako 
pojedyncze opakowanie lub w multipakach zawierających 4 lub 6 lub 8 lub 12 sztuk 
produktu, oznaczonych odpowiednio informacją o loterii. Na produkcie promocyjnym 
znajduje się informacja o loterii, a pod kapslem lub kluczykiem ukryta jest informacja o 
wyniku gry. Produkty promocyjne znajdujące się w punktach sprzedaży po dniu 30.09.2017 r. 
nie stanowią już produktów objętych niniejszą loterią. 
 
2.4 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnego produktu promocyjnego 
dokonany w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym i 
udokumentowany promocyjnym kapslem lub kluczykiem. 
 
2.5 Sklep promocyjny – dowolny sklep na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym 
dostępne są produkty promocyjne i w którym można dokonać zakupu promocyjnego. 
 
2.6 Zasięg loterii – loteria ma zasięg ogólnopolski. 
 
2.7 Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.02.2017 r. a kończy w dniu 
23.11.2017 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na 
postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 9 regulaminu. 
 



2.8 Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna 
rozpocznie się w dniu 01.02.2017 r. i trwa do dnia 30.09.2017 r. lub do wyczerpania zapasu 
produktów promocyjnych jeśli wyczerpanie zapasów nastąpi w terminie wcześniejszym niż 
30.09.2017 r. 
 
3. Uczestnicy loterii 
 
3.1 W Loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne mające ukończone 18 lat w dniu 
przystąpienia do loterii (dalej: "Uczestnicy"), które dokonają zakupu promocyjnego w okresie 
sprzedaży promocyjnej. 
 
4. Zasady prowadzenia loterii 
 
4.1 Kapsle od butelek lub kluczyki od puszek niektórych produktów promocyjnych, o których 
mowa w pkt. 2.3 niniejszego regulaminu, są przez organizatora oznaczone napisem 
„HARNAŚ 2017” lub „100 ZŁ UNIKATOWY KOD NARODY” w sposób uniemożliwiający bez 
naruszenia opakowania produktu promocyjnego lub przed otwarciem opakowania produktu 
promocyjnego sprawdzenie czy napis oznaczający wygranie danej nagrody znajduje się pod 
kapslem lub kluczykiem. Uczestnicy nabywający tak oznaczony produkt promocyjny 
wylosowali wygraną w loterii. 
 
4.2 Uczestnicy, którzy nabyli produkt w którym kapsel lub kluczyk jest oznaczony napisem  
„HARNAŚ 2017” zatrzymują taki kapsel lub kluczyk oraz w terminie od dnia 01.02.2017 r. do 
dnia 30.09.2017 r. zgłaszają wygraną nagrody natychmiastowej w loterii w punkcie 
sprzedaży detalicznej produktów promocyjnych, biorącym udział w wydawaniu nagród 
natychmiastowych. Aktualna lista punktów sprzedaży produktów promocyjnych, 
uprawnionych do wydawania nagród natychmiastowych jest opublikowana na stronie 
www.piwoharnas.pl oraz www.smolar.pl. Po weryfikacji oryginalności kapsla lub kluczyka, za 
zwrotem tegoż kapsla lub kluczyka, uczestnik otrzymuje nagrodę natychmiastową, o której 
mowa w pkt. 5.1 niniejszego regulaminu. 
 
4.3 Uczestnicy, którzy nabyli produkt w którym kapsel lub kluczyk jest oznaczony napisem  
„100 ZŁ UNIKATOWY KOD NARODY” zatrzymują taki kapsel lub kluczyk oraz zgłaszają 
organizatorowi wygraną nagrody głównej poprzez wysyłanie w terminie od 01.02.2017 r. do 
30.09.2017 r., do organizatora wiadomości SMS o treści: HARNAS.100.UNIKATOWY KOD 
NAGRODY pod nr 70908. Koszt wysłania jednego SMS-a na numer 70908 wynosi 0,50 zł 
netto (bez VAT) / 0,62 zł z VAT. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą uczestnicy loterii. 
 
Format wiadomości tekstowej tj. SMS-a zgłaszającego wygranie nagrody głównej powinien 
być następujący: HARNAS.100.UNIKATOWY KOD NAGRODY  
Przykładowa treść wiadomości tekstowej tj. SMS-a od uczestnika, który posiada kapsel lub 
kluczyk z przykładowym oznaczeniem „100 ZŁ X14Z1”  powinna wyglądać następująco: 
HARNAS.100.X14Z1  
 
Po przesłaniu przez uczestnika informacji o wygranej nagrodzie głównej w postaci 
wiadomości tekstowej SMS o której mowa powyżej, uczestnik otrzyma od organizatora 
bezpłatnego SMS’a zwrotnego z informacją o przyjęciu zgłoszenia od uczestnika oraz z 
informacją, że w terminie najpóźniej 3 dni roboczych, organizator skontaktuje się 
telefonicznie z uczestnikiem, na nr telefonu z którego uczestnik zgłosił wygraną w loterii w 
postaci wiadomości SMS o której mowa powyżej, celem zebrania od uczestnika 
odpowiednich danych i oświadczeń i przekazania uczestnikowi wygranej w loterii. 
 
W trakcie rozmowy telefonicznej, wykonanej przez organizatora do laureata nagrody głównej 
w loterii, o której mowa powyżej, organizator poprosi uczestnika o podanie następujących 
danych: 



- imienia i nazwiska laureata, 
- pełnego adresu zamieszkania laureata, 
- pełnego adresu zameldowania laureata (zgodnie z dokumentem tożsamości, jeżeli 
uczestnik taki adres posiada) 
- złożenie oświadczenia przez laureata co do sposobu przekazania nagrody głównej tj. ,  
□ przelew na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego prowadzony przez bank 
z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wraz z podaniem tego rachunku), 
□ przekaz pocztowy na wskazany przez laureata adres korespondencyjny, 
□ przedpłacona karta bankowa wysłana na wskazany przez laureata adres 
korespondencyjny, 
□ usługa HalCash poprzez przekazanie laureatowi kodu do wypłaty nagrody w bankomacie, 
na wskazany przez uczestnika nr tel komórkowego ( wiadomość SMS) lub adres e-mail 
(wiadomość e-mail). 
- złożenie pozostałych następujących oświadczenia przez laureata: 
□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.) przez 
firmę Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi, ul. 
Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii 
„MULTIMILIONER”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem że przysługuje 
mi prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.”. 
□ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”. 
 
Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne przeprowadzane przez organizatora z 
uczestnikami będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego uczestnika 
udostępnione w biurze organizatora (Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert 
Wojkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź) w okresie trwania loterii,  
nie dłużej niż do dnia 23.11.2017 r. Nagrania rozmów będą przechowywane przez 
organizatora przez okres 5 lat. 
 
4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia 
laureata nagrody głównej o wygranej z powodu podania przez laureata błędnego numeru 
telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii lub w sytuacji kiedy telefon 
laureata nagrody głównej jest wyłączony. 
W przypadku kontaktu telefonicznego z laureatami nagród głównych, niepodjęcia rozmowy 
telefonicznej przez laureata nagrody głównej pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu 
podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach roboczych, o 
różnych porach dnia. Organizator będzie próbował kontaktować z laureatem w co najmniej 
godzinnych odstępach czasu, czekając każdorazowo, co najmniej sześć sygnałów 
połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się skrzynki pocztowej albo informacji, 
że sygnał jest poza zasięgiem albo że telefon jest wyłączony, próbę powiadomienia uznaje 
się za wykonaną i dolicza się do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku 
sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i 
wymaga ona powtórzenia.  
 
4.5 Za 1 (jeden) oryginalny kapsel albo 1 (jeden) oryginalny kluczyk oznaczone symbolem 
danej nagrody, pod warunkiem spełnienia pozostałych postanowień regulaminu, uczestnik 
otrzymuje 1 (jedną) nagrodę. 
 
4.6 Ten sam uczestnik loterii może nabyć dowolną liczbę produktów promocyjnych i może 
wygrać dowolną liczbę nagród. 
 
4.7 Uczestnicy, którzy nabyli produkt w którym kapsel lub kluczyk jest oznaczony napisem  
„GRAJ DALEJ” nie wygrali żadnej nagrody. Kapsel lub kluczyk oznaczony napisem  „GRAJ 
DALEJ” oznacza pusty los i nie uprawnia do wygrania żadnej nagrody.  
 



5. Nagrody 
 
5.1 Nagrodą natychmiastową w loterii jest piwo Harnaś Jasne Pełne, puszka 0,5 l, o 
jednostkowej wartości 2,00 złote brutto (zwane dalej: "nagrody natychmiastowe", a każda z 
osobna zwana: "nagrodą natychmiastową"). 
Łączna ilość nagród natychmiastowych w loterii wynosi 6 000 000 (słownie: sześć milionów) 
sztuk. 
Łączna wartość nagród natychmiastowych w loterii wynosi 12 000 000,00 złotych (słownie: 
dwanaście milionów złotych) brutto. 
 
5.2 Nagrodą główną w loterii jest 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100) przekazane 
wedle wyboru laureata zgodnie z pkt. 4.3 regulaminu w formie: 
- przelewu na wskazany przez laureata numer rachunku bankowego prowadzony przez bank 
z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
- przekazu pocztowego na wskazany przez laureata adres korespondencyjny, 
- przedpłaconej karty bankowej wysłanej na wskazany przez laureata adres 
korespondencyjny, 
- usługi HalCash poprzez przekazania uczestnikowi kodu do wypłaty nagrody w bankomacie, 
na wskazany przez uczestnika nr tel komórkowego (SMS) lub adres e-mail. Szczegółowy 
opis usługi HalCash znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 
Łączna ilość nagród głównych wynosi 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk. 
Łączna wartość nagród głównych wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 
00/100). 
 
5.3 Łączna ilość nagród w loterii wynosi 6.010.000 (słownie: sześć milionów dziesięć tysięcy) 
sztuk. 
 
5.4 Łączna wartość puli nagród w loterii wynosi 13 000 000,00 złotych (słownie: trzynaście 
milionów złotych) brutto. 
 
5.5 Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, 
ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.  
 
6. Miejsce i termin wydawania nagród natychmiastowych 
 
6.1 Zakupienie produktu promocyjnego i zgłoszenie w terminie wygranej przez uczestnika, 
poprzez przekazanie w punkcie sprzedaży 1 (słownie: jednego) oryginalnego kapsla od 
butelki lub 1 (słownie: jednego) oryginalnego kluczyka od puszki oznaczonych informacją o 
wygranej w postaci napisu „HARNAŚ 2017”, oznacza wygranie przez uczestnika 1 (słownie: 
jednej) sztuki nagrody natychmiastowej o której mowa w pkt. 5.1 regulaminu loterii. 
 
6.2 Proces przyznawania nagród natychmiastowych odbywa się każdego dnia od 
rozpoczęcia trwania loterii tj. od dnia 01.02.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. 
 
6.3 Nagrody są wydawane w punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż produktów 
promocyjnych w loterii, uczestnikom, którzy w terminie, zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt. 4.2, zgłaszają wygraną w loterii w takich punktach. 
 
6.4 Lista punktów umożliwiających odbiór nagrody natychmiastowej dostępna jest na stronie 
internetowej www.piwoharnas.pl oraz www.smolar.pl.. 
 
6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody 
natychmiastowej z przyczyn leżących po stronie uczestnika. Nieodebranie nagrody w 

http://www.piwoharnas.pl/


terminie, o którym mowa w pkt. 6.2 regulaminu, oznacza utratę prawa do nagrody, która 
pozostaje w dyspozycji organizatora. 
 
6.6 Ostateczny termin wydawania nagród natychmiastowych w loterii to dzień 30.09.2017 r. 
 
7. Miejsce i termin wydawania nagród głównych 
 
7.1 Nagrody główne zostaną wydane laureatom, w terminie 10 dni od rozmowy telefonicznej, 
w której laureat nagrody głównej przekaże organizatorowi komplet danych i oświadczeń co 
do sposobu przekazania nagrody głównej, o której mowa w pkt. 4.3 tj. odpowiednio: 
- jeżeli laureat dokonał wyboru przekazania nagrody głównej w postaci przelewu na 
wskazany nr rachunku bankowego, organizator wykona przelew najpóźniej w terminie do 
dnia 20.10.2017 r., 
- jeżeli laureat dokonał wyboru przekazania nagrody głównej w postaci przekazu 
pocztowego, organizator nada przekaz pocztowy najpóźniej w terminie do dnia 20.10.2017 
r., 
- jeżeli laureat dokonał wyboru przekazania nagrody głównej w postaci przedpłaconej karty 
bankowej, organizator wyślę taką kartę do laureata za pośrednictwem poczty kurierskiej, 
najpóźniej w terminie do dnia 20.10.2017 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie 
wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon 
kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub 
na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z 
nagrodą do dnia  27.10.2017 r., 
- jeżeli laureat dokonał wyboru przekazania nagrody głównej w postaci usługi HalCash, 
organizator przekaże laureatowi najpóźniej w terminie do dnia 20.10.2017 r. kod do wypłaty 
nagrody w bankomacie, na wskazany przez uczestnika nr tel komórkowego (SMS) lub adres 
e-mail. 
 
7.2 Nagrody główne zostaną wydane laureatom najpóźniej do dnia 27.10.2017 r. 
 
7.3 Nagrody nieodebrane z przyczyn leżących po stronie laureatów pozostają w dyspozycji 
organizatora. 
 
8.  Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii 
 
8.1 Nad prawidłowością przebiegu loterii czuwa powołana przez organizatora wewnętrzna 
komisja nadzoru, działająca zgodnie z wydanym przez organizatora regulaminem działania 
wewnętrznej komisji nadzoru, w której skład wchodzi także minimum jedna osoba 
nadzorująca urządzenie loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne 
świadectwo zawodowe. 
 
9. Zasady postępowania reklamacyjnego 
 
9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie 
listem poleconym na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, 
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, do dnia 02.11.2017 r. O zachowaniu terminu do wniesienia 
reklamacji decyduje data nadania listu poleconego (data stempla pocztowego), z 
zastrzeżeniem, że nie są rozpatrywane reklamacje doręczone po dniu 09.11.2017 r. 
 
9.2 Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu 
zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793) każda 
reklamacja powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres 
uczestnika loterii, informację, jakiej loterii reklamacja dotyczy, datę i miejsce zdarzenia, 
którego dotyczy roszczenie (opis okoliczności podlegających reklamacji) oraz treść 
roszczenia.  



 
9.3 Reklamacje rozpatruje wewnętrzna komisja nadzoru i udziela odpowiedzi na piśmie. 
Wewnętrzna komisja nadzoru rozpatruje reklamacje uczestników na podstawie niniejszego 
regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. 
 
9.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą 
się najpóźniej w dniu 23.11.2017 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane 
uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu czternastodniowego terminu 
decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego).  
 
9.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do 
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 
 
10. Przedawnienie roszczeń 
 
10.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia 
wymagalności.  
 
10.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji 
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  
 
11. Zobowiązania podatkowe 
 
11.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 
 
11.2 Organizator wyda, na życzenie zwycięzcy, zaświadczenie o uzyskaniu przez niego 
wygranej. 
 
12. Postanowienia końcowe 
 

12.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 
201, poz. 1540 z późn. zm.).  
 
12.2 Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 
201, poz. 1540 z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do 
wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii. 

12.3 Administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa 
Robert Wojkowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, 93-569 Łódź. 
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