REGULAMIN
LOTERII PROMOCYJNEJ
pod nazwą „Burn Karnawał w Rio”

I. ORGANIZATOR,
DEFINICJE

NAZWA,

CZAS

TRWANIA

LOTERII,

1. Organizatorem Loterii promocyjnej pod nazwą „Burn Karnawał w Rio”
(zwanej dalej Loterią) jest Concept Studio Sp. z o.o. Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie, przy Alei Wilanowskiej 7/45, 02-765 Warszawa,
zwana dalej Organizatorem.
2. Loteria rozpoczyna się w dniu 01.07.2019 r. i trwa do dnia 27.12.2019r. (czas
trwania Loterii). W czasie trwania Loterii Uczestnik ma możliwość: zakupu
dowolnego produktu promocyjnego marki Burn, zarejestrowania się na stronie
internetowej Loterii oraz uczestnictwa w losowaniu. W czasie trwania Loterii
następuje również ogłoszenie wyników losowania nagrody, przypada również
nieprzekraczalny termin wydania nagród oraz zgłoszenia ewentualnych
reklamacji. Możliwość zakupu napoju Brun, uprawniającego do udziału w Loterii
trwa od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.
4. Loteria prowadzona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej w Warszawie
6. Definicje:
6.1.Strona
internetowa
Loterii –
strona
internetowa
pod
adresem: www.burn.com/rio, na której znajduje się przygotowany formularz
zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do Loterii. Formularz zgłoszeniowy
jest aktywny od 01.07.2019 r. do 01.11.2019 r.
6.2. Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
- ukończyła 18 lat
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego
- zamieszkuje oraz posiada adres do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
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- jest użytkownikiem telefonu komórkowego korzystającego z sieci komórkowej
GSM
6.2.1. Z udziału w Loterii wykluczeni są: pracownicy Organizatora oraz Coca
Cola HBC Sp. z o.o., jak również członkowie ich rodzin, tj.: rodzice, dziadkowie,
dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonkowie, teściowie, ojczymowie, macochy,
zięciowie, synowe oaz osoby pozostające w stosunku przysposobienia tj.
pasierbowie, pasierbice, dzieci przysposobione.
6.3. Produkt promocyjny – specjalnie oznakowana puszka napoju marki Burn.
Na produkcie promocyjnym znajduje się informacja o Loterii, a pod zawleczką
ukryty jest jednorazowy i unikalny kod uprawniający do zgłoszenia się do
niniejszej Loterii. W razie utraty lub zniszczenia oryginału zawleczki produktu
promocyjnego uprawniającego do wzięcia udziału w Loterii, uczestnikowi nie
przysługuje prawo do nagrody.
6.4 Punkt sprzedaży – dowolny sklep / punkt sprzedaży na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu produktu
promocyjnego.
6.5. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży produktu promocyjnego –
sprzedaż produktu promocyjnego rozpocznie się w dniu 01.07.2019 r.,
a zakończy w dniu 31.10.2019 r.
6.6. Zakup produktu promocyjnego – każdy zakup minimum jednego
produktu promocyjnego. Zakup produktu promocyjnego powinien być
dokonany w dowolnym punkcie sprzedaży w okresie trwania sprzedaży
produktu promocyjnego i udokumentowany jednym oryginałem zawleczki
produktu promocyjnego z kodem promocyjnym. Produkty promocyjne mogą
być dostępne w punktach sprzedaży zarówno przed rozpoczęciem okresu
sprzedaży produktu promocyjnego, jak i po jego upływie, jednakże zakup
promocyjny dokonany poza okresem sprzedaży produktu promocyjnego nie
uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Produkty promocyjne pochodzą z oferty
handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Coca-Cola HBC Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6.7. Laureat Loterii – uczestnik Loterii, któremu przyznano nagrodę na skutek
wylosowania przez Komisję Nadzoru należącego do niego Losu.
II. ZASADY UDZIAŁU W LOTERII
1. Udział w loterii jest dobrowolny.
2. Uczestnik Loterii celem skutecznego udziału w Loterii powinien:
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a) być osobą fizyczną,
b) dokonać jako konsument, w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu
cywilnego, zakupu promocyjnego dowolnego wariantu smakowego i
wielkościowego Produktu Promocyjnego, w dowolnym Punkcie
Sprzedaży w czasie trwania Sprzedaży Produktu Promocyjnego;
c) zachować oryginał
promocyjnym;

zawleczki

produktu

promocyjnego

z

kodem

d) uzupełnić formularz dostępny na stronie internetowej promocji
www.burn.com/rio, w szczególności: wpisać adres e-mail, imię i
nazwisko, numer telefonu, unikalny kod promocyjny spod zawleczki
produktu promocyjnego, zaznaczyć poniższe zgody:
* „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.”
* „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez Concept Studio Sp.
z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy Aleji
Wilanowskiej 7/45, 02-765 Warszawa dla celów związanych z organizacją i
przeprowadzeniem loterii „Burn Karnawał Rio”. Moje dane osobowe
udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do
podanych przeze mnie danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia oraz prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co
pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia
wzięcie udziału w loterii.”;
e) zapoznać się z treścią Regulaminu;
f) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora
mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem, którego jest eliminacja
zautomatyzowanych skryptów zgłaszających uczestnictwo w Loterii tj.
dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka
(oznacza to konieczność zaznaczenia checkboxa).
3. Po wysłaniu kompletnego zgłoszenia zawierającego: zaznaczone odpowiednie
pola zgody oraz uzupełnione pola: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu
i unikalny kod promocyjny, Uczestnik otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail
potwierdzający zgłoszenie uczestnictwa w Loterii
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4. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu produktu promocyjnego,
aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w Loterii, należy każdy z tych
zakupów udokumentować odrębną zawleczką produktu promocyjnego z kodem
promocyjnym i odrębnym zgłoszeniem do Loterii.
5. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik
spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie.
6. Każde prawidłowe zgłoszenie w Loterii bierze udział w losowaniu nagrody.
7. Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia
01.07.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 01.11.2019 r.
III.

LOSOWANIE NAGRODY W LOTERII

1. Ręczne losowanie nagrody odbędzie się w dniu 12.11.2019 r. o godzinie
12.00 w siedzibie Organizatora Loterii w Warszawie przy Alei Wilanowskiej
7/45, 02-765 Warszawa.
2. Przed losowaniem Organizator drukuje wszystkie Losy, a następnie
umieszcza Losy w otwartym pojemniku.
3. Losowanie nadzoruje powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja
Nadzoru, zwana dalej Komisją.
4. Wskazana przez Komisję osoba wylosuje, poprzez ręczne wyciągniecie
jednego Losu, a Uczestnikowi, który jest jego właścicielem Komisja przyzna
nagrodę.
5. Przygotowanie Losów (bazy do losowania) jest przeprowadzone w
następujący sposób: każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w Loterii jest nadany
unikatowy nr porządkowy. Organizator losując Laureata losuje numer
porządkowy zgłoszenia. Losowanie nagród przeprowadzone jest w obecności i
pod nadzorem Komisji Nadzoru, o której mowa w pkt V ust.1 Regulaminu.
6. W trakcie losowania dodatkowo, po wylosowaniu zwycięzcy, do nagrody jest
wylosowany jeden Laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności
opisanych w regulaminie Loterii, w szczególności w pkt II ust.5 regulaminu.
7. Po zakończeniu losowania nagród Komisja sporządza protokół z podaniem
wyników losowania.
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IV.

NAGRODA W LOTERII

1. Nagrodą w Loterii jest zestaw dla dwóch osób: bilet lotniczy oraz voucher z
przeznaczeniem na imprezę do Rio de Janerio o łącznej wartości 18 165, 30 zł
brutto. Szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 1 do
regulaminu. Dodatkowo do nagrody Organizator dodał nagrodę pieniężną w
wysokości 2 018, 00 zł. Łączna całkowita wartość nagrody wynosi 20 183, 30
zł brutto przy czym część nagrody w wysokości 2 018, 00 zł zostanie
przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w
wysokości 10% wartości nagrody.
2. Laureat Loterii nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie
przysługuje mu również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
3. Na żądanie Laureata Loterii, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o
uzyskanej Wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20
ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
4. Nagroda w Loterii jest wydawana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego. Zgodnie z art. 21.1.6a Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018, poz. 1509), przed
wydaniem nagrody, której jednostkowa wartość przekracza 2 280,00
zł Organizator pobiera zaliczkę na zryczałtowany podatek od nagrody w
wysokości 10 % wartości nagrody tj. kwotę 2 018, 00 zł i przekazuje ją do
właściwego urzędu skarbowego.
V. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII
PROMOCYJNEJ
1. Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora
Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje
się osoba posiadająca Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów
ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku i Regulaminu
przedmiotowej loterii. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji.
2. Komisja sporządza protokół z losowania nagród z podaniem wyników Loterii.
3. Uczestnik Loterii może na pisemne żądanie zapoznać się z protokołem
losowania w siedzibie Organizatora Loterii.
4. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu.
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VI.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

1. Laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w terminie 2
dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania tj. do dnia 14.11.2019 r. za
pośrednictwem wysłania na koszt organizatora wiadomości SMS oraz
dodatkowo poprzez adres e-mail, który podano w formularzu zgłoszeniowym,
zgodnie z pkt. II ust. 2 lit. d Regulaminu. Dodatkowo informacja o zwycięzcy
Loterii zostanie opublikowana do dnia 14.11.2019r.
na stronie
www.burn.com/rio.
2. Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo w wiadomości e-mail
poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez Laureata oryginału
zawleczki produktu promocyjnego z kodem promocyjnym oraz kompletu
niezbędnych danych laureata, o których mowa w pkt. VI ust. 4 Regulaminu,
które umożliwią przekazanie nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu braku możliwości
powiadomienia Laureata Loterii o wygranej z powodu podania przez Uczestnika
błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail lub zmiany numeru telefonu lub
adresu e-mail w czasie trwania Loterii lub posiadania przez Uczestnika
włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji,
kiedy telefon Uczestnika jest wyłączony.
4. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie tradycyjną pocztą przez Laureata
(po otrzymaniu informacji o wygranej) w nieprzekraczalnym terminie 5 dni
roboczych (decyduje data wpływu) od momentu wysłania przez Organizatora
wiadomości SMS, na adres biura organizatora (Concept Studio Sp. z o.o. Spółka
komandytowa, Aleja Wilanowska 7/45, 02-765 Warszawa.) następujących
przedmiotów, danych Laureata, tj.:
- oryginał zawleczki produktu promocyjnego z kodem promocyjnym
(wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu),
- imię i nazwisko,
- pełen adres zameldowania (jeżeli Laureat posiada),
- pełen adres zamieszkania (pod który ma zostać wysłana nagroda),
- seria i numer dokumentu tożsamości,
- nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo w przypadku braku
posiadania nr PESEL,
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5. W przypadku niedoręczenia Organizatorowi ww. wymaganych przedmiotów i
danych przez Laureata nagrody w terminie wskazanym w pkt VI ust. 4
regulaminu, uprawnienie do nagrody przechodzi na Laureata z listy rezerwowej.
Postępowanie z Laureatem z listy rezerwowej odbywa się na takich samych
zasadach, jak w przypadku Laureata nagrody tj. 2 dni robocze na zawiadomienie
Laureata rezerwowego oraz 5 dni roboczych na przesłanie przez Laureata
rezerwowego wymaganych określonych wyżej danych oraz oryginału zawleczki
tj. najpóźniej do dnia 02.12.2019 r. Jeżeli Laureat z listy rezerwowej również
nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt VI ust. 4
regulaminu, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
VII. WYDANIE NAGRÓD
1. Warunkiem odebrania nagrody jest spełnienie warunków opisanych w pkt VI
ust. 4 niniejszego Regulaminu oraz wylegitymowanie się dowodem osobistym
lub innym dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z
danymi podanymi przez laureata, a także wypełnienie pokwitowania odbioru
nagrody (w chwili odbioru nagrody).
2. Nagroda zostanie wysłana do Laureata za pośrednictwem poczty kurierskiej,
w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania od Laureata oryginału zawleczki
produktu promocyjnego z kodem promocyjnym oraz kompletu wymaganych
danych i oświadczeń, zgodnie z postanowieniami regulaminu, nie później
jednak niż do dnia 04.12.2019 r. decyduje data nadania przesyłki kurierskiej
3. Nagroda nieodebrana do dnia 09.12.2019 r. pozostaje do dyspozycji
Organizatora.

VIII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje są zgłaszane na piśmie (listem poleconym) lub za pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej
na
adres
e-mail:
loteriaburn@conceptstudio.org z dopiskiem – „Reklamacja loteria Burn
Karnawał w Rio” z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy
roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia
za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również
adres elektroniczny do komunikacji.
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2. Reklamacje są zgłaszane w terminie do dnia 17.12.2019 r. O zachowaniu
powyższego terminu decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora na
wskazany powyżej adres.
3. Reklamacje rozpatruje Komisja.
4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni, włączając w to pisemne
zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku O zachowaniu wskazanego terminu
decyduje data nadania listu poleconego lub w przypadku odpowiedzi na
reklamację za pomocą środków komunikacji elektronicznej, decyduje data
nadania wiadomości e-mail.
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje
prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania
sądowego właściwym sądzie.
6. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii
promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się
wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu
przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do
dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystępując do Loterii Uczestnik ma możliwość zapoznania się z
regulaminem Loterii.
2. Regulamin niniejszej Loterii jest dostępny w terminie od 01.07.2019 r. do
27.12.2019 r., na stronie internetowej www.burn.com/rio oraz w siedzibie
Organizatora Loterii.
3. Regulamin Loterii na pisemną prośbę Uczestnika Loterii przesłany jest
e-mailem lub tradycyjną pocztą na wskazany przez niego adres.
4. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są w zakresie i celach
związanych z przeprowadzeniem Loterii, a w szczególności w celu komunikacji
z Uczestnikami oraz wydania nagród Laureatom, w tym również poprzez
publikację informacji o wynikach losowania nagrody w środkach masowego
przekazu za zgodą Uczestników Loterii. Zgoda ta nie jest obowiązkowa.
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator Loterii. Administrator
może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii innym
podmiotom. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo do żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania
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ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w
związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane laureatów będą usuwane po zakończeniu Loterii, w najbliższym
możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z
przyczyn od niego niezależnych, leżących po stronie Laureata nagrody.
7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w
niniejszym Regulaminie Loterii oraz we właściwych przepisach prawa.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się
powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym: przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz.1000).
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Loterii Promocyjnej „BURN
KARNAWAŁ W RIO”

Nagroda Główna w Loterii:
Nagrodą w loterii jest przelot oraz pobyt w Rio de Janeiro podczas
Karnawału o łącznej wartości 18 165, 30 zł brutto oraz nagroda finansowa
o wartości 2 018, 00 zł, łączna wartość nagrody w Loterii 20 183, 30 zł brutto.
Nagroda składa się z następujących świadczeń:
- Bilety lotnicze dla 2 osób na trasie Rio de Janeiro oraz Rio de Janeiro –
Warszawa: wylot 21.02.2020 r., powrót 25.02.2020 r.
Voucher pobytowy obejmujący:
* Transfery w Rio (lotnisko-hotel-lotnisko)
* Zakwaterowanie 4 nocy w hotelu o standardzie min. 3***
* Opiekun na miejscu
* Wstęp na Rio Music Carnival oraz Hospitality Box na Sambodromie
* Burn Boat Party
* Min. 1 posiłek dziennie
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