REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ

Zał. Nr 6

1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Szkolna Loteria Fantowa”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Szkoła Podstawowa w Zaborowie
z siedzibą w Zaborowie 77, 09-162 Naruszewo.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Ciechanowie
4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej w Zaborowie (boisko szkolne).
6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na potrzeby szkoły - tzn. dofinansowanie zakupu
laptopa dla ucznia niepełnosprawnego ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie ( pieniądze zostaną
wpłacone na konto szkoły i wykorzystane zostaną po zgromadzeniu niezbędnej kwoty na zakup ww.
laptopa).
7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 29.05.2016 r i zakończy się w dniu 29.05.2016 r.
8. Informacja dotycząca liczby losów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach
loterii
8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 360 sztuk losów loteryjnych (22*20,00zł + 256* 5,00 zł+ 82*
10,00 zł = 2540,00 zł.
8.3. Cena jednego losu loteryjnego wynosi 5,00 złotych brutto lub 10,00 złotych brutto i 20,00 zł.
brutto.
8.4. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są kolejnym numerem oraz pieczątką nagłówkową
Organizatora.
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych
Sprzedaż losów loteryjnych odbędzie się w dniu 29.05.2016 r. (niedziela) w godzinach od 1300 do
1800 lub do wyczerpania losów podczas Gminnego Dnia Dziecka na terenie Szkoły Podstawowej w
Zaborowie.
10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii może być każda osoba, która zakupi los loteryjny.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku
z organizacją lub obsługą loterii.
10.3. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii.
11. Zasady organizacji loterii fantowej
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup losu loteryjnego za kwotę 5,00 złotych brutto ,
10,00 złotych brutto lub 20,00 złotych brutto za sztukę, o którym mowa w punkcie 9 regulaminu,
11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów loteryjnych.
11.3. Każdy los gwarantuje wygranie nagrody rzeczowej, dodatkowo wszystkie losy biorą udział w
losowaniu nagrody głównej.
12. Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrody rzeczowe stanowią fanty otrzymane nieodpłatnie przez Organizatora.
12.2. Nagrodą główną jest rower o wartości 1000,00 złotych brutto.
12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 1800,00 złotych brutto.
12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów
loteryjnych wynosi 71 %.
13. Miejsce i termin losowania nagród
13.1. Losowanie nagród rzeczowych odbędzie się w dniu 29 maja 2016 roku na boisku szkolnym
Szkoły Podstawowej w Zaborowie w godz. od 1300 do 1800.
13.2. Losowanie nagrody głównej odbędzie się w dniu 29 maja 2016 roku na zakończenie
Gminnego Dnia Dziecka tj. o godz. 1900.
13.3. Losowanie nagrody głównej odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych zakupionych
przez uczestników loterii fantowej.
13.4. Losowanie nagrody głównej zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład
Komisji Loterii „.Szkolna Loteria Fantowa” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć
będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych w zakresie loterii fantowych.
13.5. Losowanie nagrody głównej będzie polegało na wylosowaniu jednego numeru z urny
zawierającej kartki w ilości odpowiadającej liczbie przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych,
kolejno ponumerowanych począwszy od nr 1.
13.6. Po wylosowaniu z urny kartki, nastąpi trzykrotne odczytanie znajdującego się w niej numeru.
13.7. Nagrodę główną wygra osoba posiadająca los opatrzony numerem odpowiadającym
wylosowanemu numerowi, która zgłosi się do Komisji Loterii podczas trzykrotnego odczytywania
numeru.
13.8. W przypadku, gdy po trzykrotnym odczytaniu wylosowanego numeru nie zgłosi się do
Komisji Loterii osoba posiadająca los o numerze odpowiadającym wylosowanemu numerowi,
losowanie zostanie powtórzone. Czynność losowania będzie powtarzana do chwili wyłonienia
zwycięzcy nagrody głównej.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydawanie nagród rzeczowych będzie się odbywało w dniu 29 maja 2016 roku podczas
Gminnego Dnia Dziecka w godz. 1300 – 1900.
14.2. Wydanie nagrody głównej nastąpi w dniu 29 maja 2016 roku do godz. 19:00.
15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii
„.Szkolna Loteria Fantowa” , której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej
Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.
15.2. Komisja Loterii „.Szkolna Loteria Fantowa” sporządzi z przebiegu losowania protokół z
podaniem wyników losowania loterii.
18. Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin loterii „.Szkolna Loteria Fantowa” dostępny jest w siedzibie Organizatora
i w miejscu sprzedaży losów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu podczas
organizowania loterii.
18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Ciechanowie,
o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania
zmiany.
18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika
nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent,
dystrybutor, sprzedawca.
18.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540,
z późn. zm.).
Zaborowo, dnia 25.04.2016r.

