REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
O NAZWIE „ZdrAPPka III edycja”

I.

Postanowienia ogólne
§1
Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą „ZdrAPPka III edycja” („Loteria”).
§2
Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia, KRS:
0000254913, REGON: 140487829, NIP: 7010016236 (dalej „Organizatorem” lub „Grzegrzółka Loterie”), posiadająca
biuro w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/37, który to adres jest właściwy do doręczeń.
§3
Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 888), zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku oraz na podstawie niniejszego
regulaminu Loterii („Regulamin”).
§4
Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).
§6
Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
a) Program Lojalnościowy „Delikarta” (dalej: Program) – Akcja Promocyjna organizowana przez
EUROCASH Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, dla osób fizycznych
będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego które w dniu zgłoszenia udziału w
Programie są pełnoletnie i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Zasady Programu określa
regulamin Programu dostępny na stronie www.delikarta.pl/regulamin,
b) Karta „Delikarta” (dalej: Karta) – opatrzona kodem kreskowym i indywidulanym numerem, niebędąca
instrumentem płatniczym:
i.

z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer lub

ii.

dostępna w formie wirtualnej dla Uczestnika „Delikarty” po zalogowaniu się w Aplikacji

której okazanie w dowolnej formie w Sklepie upoważnia Uczestnika Programu do uzyskania korzyści w
Programie, w tym wzięcia udziału w promocjach z „Delikartą” na zasadach określonych w regulaminie
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Programu oraz do odbioru nagród III i IV stopnia cz. I Loterii, o których mowa w par. 11 pkt 1 c-d, nagród cz. II
Loterii, o których mowa w par. 11 pkt 2 a-b oraz odbioru nagród z puli dodatkowej, o której mowa w par. 11 pkt
4 Regulaminu.
c) Aplikacja Mobilna Delikatesy Centrum (dalej: Aplikacja) – aplikacja mobilna dostępna dla systemów
iOS, Android oraz HarmonyOS, za pośrednictwem której konsument może korzystać z Programu.
§7
1.

Czas trwania Loterii obejmuje okres od 13.09.2022 roku do 10.01.2023 roku, który jest ostatecznym dniem
zakończenia procedury reklamacyjnej, z zastrzeżeniem, że czas przyjmowania zgłoszeń w Loterii obejmuje
okres od dnia 15.09.2022 roku do 10.11.2022 roku.

2.

Sprzedażą promocyjną w Loterii objęte są zakupy dokonywane w sklepach Delikatesy Centrum oraz w
sklepie Mila w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Jana Sobieskiego 2B, a także w sklepach EKO w
Zakliczynie przy ul. Rynek 7 i w Muszynie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 1 („Sklepy”). Lista Sklepów
Delikatesy Centrum objętych Loterią jest dostępna na stronie www.delikarta.pl/sklepy. Do udziału w Loterii
uprawniają zakupy dokonane w dniach od dnia 15.09.2022 roku do 10.11.2022 roku z użyciem aktywnej Karty.

3.

Sprzedażą promocyjną objęte są zakupy wszystkich towarów i usług dostępnych w Sklepach/Sklepie z
wyłączeniem zakupów:
a) leków,
b) preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia
niemowląt,
c) napojów alkoholowych,
d) wyrobów tytoniowych, e-papierosów, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych,
e) kart podarunkowych,
f) bonów i talonów podarunkowych,
g) kart do telefonu typu pre-paid oraz doładowań telefonów,
h) usług i sprzedaży zakładów na gry liczbowe,
i) losów loterii pieniężnych,
j) transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki (w tym faktury) za usługi typu media, telefon, gaz, itp.

4.

Zakup Produktów przed lub po terminie określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu lub bez użycia Karty nie
uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.

5.

Loteria przeznaczona jest dla uczestników Programu posiadających aktywne konto w Aplikacji i składa się
z dwóch części:
a) Części I - do której uprawnia zakup dokonany od dnia 15.09.2022 roku do 10.11.2022 roku i umożliwia
wygranie nagrody z puli nagród wskazanej w par. 11 punkt 1 a-d i par. 11 pkt 4
b) Części II - w której można wziąć udział bez dokonania zakupu w dniach od 15.09.2022 roku do
10.11.2022 roku i wygrać nagrodę z puli nagród wskazanej w par.11 punkt 2 a-b i par. 11 pkt 4.

6.

W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych
pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, osoby
pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu z pracownikiem, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo
pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba
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zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy
cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
§8
Regulamin Loterii jest udostępniony do wglądu przez czas trwania Loterii w biurze Organizatora
przy ulicy Wrzesińskiej 12/37, 03-713 Warszawa (w dniach i godzinach jego otwarcia). Ponadto w dniach
13.09.2022 roku do 10.01.2023 roku Regulamin Loterii dostępny jest na stronie www.grzegrzolka.com oraz w
terminie od 15.09.2022 roku do 30.11.2022 roku w Aplikacji oraz na stronie internetowej
www.delikarta.pl/zdrappka.

II.

Uczestnicy Loterii
§9
1.

Uczestnikiem („Uczestnik”) Loterii może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terenie
Polski, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego posiadająca aktywne
konto w Aplikacji.

2.

Uczestnikiem Loterii, z zastrzeżeniem pozostałych punktów Regulaminu, staje się osoba uprawniona w
myśl pkt 1 niniejszego paragrafu, która w terminie od godziny 00:00:00 dnia 15.09.2022 roku do godz.
23:59:59 dnia 10.11.2022 roku w momencie rejestracji do loterii posiada aktywne konto w Aplikacji,
zaakceptuje Regulamin Loterii i w terminie od 15.09.2022 roku do 21.11.2022 roku dokona zdrapania co
najmniej jednej uzyskanej wirtualnej zdrapki ("zdrAPPka").

III.

Przebieg Loterii
§10
1.

Uczestnicy części I Loterii, aby zdrapać zdrAPPkę pozwalającą im na granie o nagrody w Loterii,
zobowiązani są spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) w terminie od dnia 15.09.2022 roku do dnia 10.11.2022 roku dokonać jednorazowego zakupu
(udokumentowanego na jednym paragonie, lub tzw. fakturze konsumenckiej, dalej „Dowód Zakupu
promocyjnego”) produktów (z zastrzeżeniem §7 pkt 3) za kwotę nie mniejszą niż 69,00 zł brutto („Zakup
promocyjny”) w dowolnym Sklepie. Podczas Zakupu promocyjnego Uczestnik jest zobowiązany okazać
aktywną Kartę bądź wprowadzić do Pin Pad-a numer telefonu, który został użyty do rejestracji w
Programie, celem powiązania dokonanych zakupów z kontem w Programie. Za każde pełne 69,00 zł
brutto (z zastrzeżeniem §7 pkt 3) wydane na zakupy w Sklepie (z zastrzeżeniem zapisów pkt 3
niniejszego paragrafu) Uczestnikowi przysługuje 1 (słownie: jedna) zdrAPPka, lub
b) w terminie od dnia 15.09.2022 roku do dnia 10.11.2022 roku dokonując jednorazowego zakupu za kwotę
nie mniejszą niż 69,00 zł brutto (z zastrzeżeniem §7 pkt 3) Uczestnik może zdobyć w ramach tego
zakupu dodatkową 1 (słownie: jedną) zdrAPPkę za zakup produktów premiowanych („Produkty
premiowane”) za kwotę nie mniejszą niż 10,00 zł brutto. Podczas Zakupu promocyjnego Uczestnik jest
zobowiązany okazać aktywną Kartę bądź wprowadzić do Pin Pad-a numer telefonu, który został użyty
do rejestracji w Programie, celem powiązania dokonanych zakupów z kontem w Programie. Za zakup
Produktów premiowanych za wielokrotność kwoty 10,00 zł brutto Uczestnikowi przysługuje wyłącznie
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1 (słownie: jedna) zdrAPPka dziennie (z zastrzeżeniem zapisów pkt 3 niniejszego paragrafu). Lista
Produktów premiowanych w danym w danym okresie promocyjnym będzie wskazana na stronie
www.delikarta.pl/zdrappka, w Aplikacji oraz może być podana w gazetce promocyjnej, przy czym
Organizator nie jest zobowiązany do wprowadzania do Loterii produktów premiowanych lub
c) w terminie od dnia 15.09.2022 roku do dnia 10.11.2022 roku dokonując jednorazowego zakupu za kwotę
nie mniejszą niż 69,00 zł brutto (z zastrzeżeniem §7 pkt 3) Uczestnik może zdobyć w ramach tego
zakupu dodatkową zdrAPPKę (z zastrzeżeniem zapisów pkt 3 niniejszego paragrafu) za zakup
produktów z kategorii: wędliny na wagę, mięso na wagę, ryby na wagę, sery na wagę, produkty
garmażeryjne na wagę. Uczestnikowi przysługuje 1 (słownie: jedna) zdrAPPka dziennie za zakup
produktów we wskazanych kategoriach, bez względu na liczbę zakupionych produktów w kategoriach
oraz zakupienia produktów różnych kategorii. Podczas Zakupu promocyjnego Uczestnik jest
zobowiązany okazać aktywną Kartę bądź wprowadzić do Pin Pad-a numer telefonu, który został użyty
do rejestracji w Programie celem powiązania dokonanych zakupów z kontem w Programie.
2.

Uczestnicy części II Loterii, aby uzyskać zdrAPPkę pozwalającą im na granie o nagrody w Loterii,
zobowiązani są w terminie od dnia 15.09.2022 roku do dnia 10.11.2022 roku logować się w Aplikacji danego
dnia. Za samo zalogowanie się danego dnia do Aplikacji Uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jedną) zdrAPPkę.
W okresie Sprzedaży promocyjnej Uczestnik może łącznie otrzymać maksymalnie 57 (słownie: pięćdziesiąt
siedem) zdrAPPek za zalogowanie się w Aplikacji.

3.

Uczestnik dziennie może otrzymać maksymalnie 6 (słownie: sześć) zdrAPPek za zakupy, o których mowa
w pkt 1 a-c, w tym maksymalnie 4 (słownie: cztery) zdrAPPki mogą być przyznane za dokonanie Zakupu
Promocyjnego za wielokrotność kwoty 69,00 zł brutto, o których mowa w pkt 1a oraz maksymalnie 1
(słownie: jedna) zdrAPPka, o której mowa w pkt 1b oraz maksymalnie 1 (słownie: jedna) zdrAPPka, o której
mowa w pkt 1c. W przypadku dokonania zakupu w dniu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, kiedy
zdobyte zdrAPPki będą mnożone odpowiednio dwu-, trzy-, cztero- lub pięciokrotnie, Uczestnik dziennie
może otrzymać maksymalnie (mnożone są wyłącznie zdrAPPki za dokonanie Zakupu Promocyjnego, o
którym mowa w pkt 1a niniejszego paragrafu):
a) 10 zdrAPPek przy mnożniku razy 2,
b) 14 zdrAPPek przy mnożniku razy 3,
c) 18 zdrAPPek przy mnożniku razy 4,
d) 22 zdrAPPki przy mnożniku razy 5.
W Loterii Uczestnik może posiadać w danym momencie maksymalnie 25 (słownie: dwadzieścia pięć)
zdrAPPek w Aplikacji za zakupy, o których mowa w pkt 1 a-c niniejszego paragrafu oraz 1 (słownie: jedną)
zdrAPPkę, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu. ZdrAPPkę, o której mowa w pkt. 2 niniejszego
paragrafu Uczestnicy mogą zdrapywać wyłącznie w danym dniu logowania się w Aplikacji, niezdrapane
zdrapki za logowanie się w Aplikacji nie przechodzą na kolejny dzień i nie podlegają kumulacji. W przypadku
niezdrapania przez Uczestnika zdrAPPki otrzymanej za logowanie się w Aplikacji danego dnia, zdrAPPka
przepada.

4.

5.

Organizator może wyznaczyć dni w okresie od 15.09.2022 roku do dnia 10.11.2022 roku, w których po
spełnieniu konkretnych warunków (np. zakup produktu z kategorii owoce) nastąpi pomnożenie uzyskanych
zdrAPPek w odniesieniu do warunku §10, pkt 1a. Wyznaczone dni, warunek konieczny do spełnienia oraz
wartość mnożnika będą wskazane na stronie www.delikarta.pl/zdrappka, w Aplikacji oraz mogą być
podane w gazetce promocyjnej.
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6.

W przypadku, kiedy dany Uczestnik dokona dwóch pierwszych sprawdzeń zdrAPPki (w dowolnej części
Loterii) i nie wygra żadnej z nagród, wtedy za trzecie dokonane przez niego sprawdzenia zdrAPPki (w
dowolnej części Loterii) zostanie mu przyznana nagroda z puli nagród dodatkowych, o której mowa w pkt.
4 par. 11 Regulaminu, a nie nagrody rozlosowane, o których mowa w pkt. 1 lub 2 par. 11 Regulaminu. Nagrody
z dodatkowej puli nagród będą przyznawane do wyczerpania tej puli lub do dnia 21.11.2022 roku.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Uczestnika, który dokona Zakupu
Promocyjnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub którego Karta wykazuje cechy
nadużycia zgodnie z § VII. ust. 7 regulaminu Programu dostępnego na stronie www.delikarta.pl/regulamin.
Jednocześnie osoby, niespełniające definicji Uczestnika, o której mowa w § 9 ust. 1, nie będą uprawnione
do uzyskania jakiejkolwiek nagrody w Loterii.

IV.

Nagrody
§11
1.

W części I Loterii przewidziano następujące nagrody o łącznej wartości 2 639 573,83 zł brutto (słownie:
dwa miliony sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 83/100) w postaci:
a) Nagroda I stopnia – w postaci sztabki złota 31 gram (1 uncja), 8 sztuk nagród, każda o wartości
8 677,86 zł brutto (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 86/100) wraz z
dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 964,00 zł brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt
cztery złote 00/100), która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata i zostanie pobrana na zapłatę
stosownego podatku od nagrody – 8 sztuk nagród o łącznej wartości 77 134,88 zł brutto
(siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote 88/100),
b) Nagroda II stopnia - w postaci sztabki złota 1 gram, 200 sztuk nagród, każda o wartości 323,07 zł
brutto (słownie: trzysta dwadzieścia trzy złote 07/100) – 200 sztuk nagród o łącznej wartości
64 614,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czternaście złotych 00/100),
c) Nagroda III stopnia – w postaci rabatu na kolejne zakupy w Sklepach, 78 080 sztuk nagród, każda
o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) - 78 080 sztuk nagród o łącznej wartości 78 080,00
zł brutto (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100),
d) Nagrody IV stopnia w postaci produktu za 1 grosz, które zostaną wgrane w postaci rabatu na Kartę
Laureata, do wykorzystania podczas zakupów realizowanych w Sklepach:

LP

NAZWA NAGRODY

OPIS NAGRODY

EAN

1

Batonik mleczny
Fantasia 27 g

o smaku: wiśniowym,
karmelowym

9000100866576
5901713001047

WARTOŚĆ

LICZBA

WARTOŚĆ
NAGRÓD

2,37 zł

18 300

43 371,00 zł

2,55 zł

9 760

24 888,00 zł

5902899142265

2

Ser topiony
Hochland 90 g

z ziołami, śmietankowy,
emmentaler, gouda,
paprykowy, z
pieczarkami, z salami,
szczypiorek z cebulką, z
szynką

5902899142241
5902899142067
5902899142104
5902899142142
5902899142166
5902899142180
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5902899142203
5902899142227
5903767000687

3

Napój jogurtowy
Jovi Duet 350 g

o smaku: truskawkakiwi, malina-porzeczka,
jagoda-wiśnia, jabłkogruszka, banantruskawka, mango-imbir,
granat-acerola,
brzoskwinia-zielona
herbata, mango-biała
herbata

5903767000700
5903767000694
5903767007471
5903767007488

2,48 zł

8 235

20 422,80 zł

2,03 zł

6 100

12 383,00 zł

2,23 zł

4 880

10 882,40 zł

1,63 zł

9 150

14 914,50 zł

1,69 zł

6 100

10 309,00 zł

6,41 zł

12 200

78 202,00 zł

2,23 zł

8 540

19 044,20 zł

3,92 zł

4 270

16 738,40 zł

2,23 zł

1 830

4 080,90 zł

7,47 zł

3 050

22 783,50 zł

5903767002131
5903767002148
5903767001295
5903767001288
40858142
42235736

4

Deser Riso
Mullermilch 200 g

karmel, malina,
truskawka, z czekoladą,
pistacja, wanilia

40858227
40858227
40858029
42274377
42244035

5

Lody Kaktus Nestle
45 ml

original, mangomarakuja-śliwka, arbuzjabłko

6

Kanapka mleczna
Monte Snack Zott
29 g

--

7

Mleko UHT
Mlekovita 200 ml

czekoladowe,
truskawkowe, waniliowe

Warzywa Hortex

włoszczyzna paski,
marchew z groszkiem
zielonym, mix fasolek

8

9

Lody Kaktus Nestle
45 ml

original, mangomarakuja-śliwka, arbuzjabłko

10

Mleczny Smak
Bielmar 250 g

do pieczenia, gotowania i
smażenia

11

Lody Kaktus Nestle
45 ml

original, mangomarakuja-śliwka, arbuzjabłko

5900130032016
5900130031484
5900130033594
4014500515083
5900512300542
5900512300498
5900512300535
5900477000822
5900477000761
5900477017134
5900130032016
5900130031484
5900130033594
5900229010116
5900130032016
5900130031484
5900130033594
5908230521485

12

Kabanosy Exclusive
Tarczyński 105 g

wieprzowe, drobiowe,
chilli, serowe

5908230521508
5908230521522
5908230528057
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13

14

Parówki Krakus
185-200 g

100 z szynki, z piersi
kurczaka, z szynki

Parówki Jedynki
Indykpol 200 g

classic, z serem

5900567024882
5900567019727

6,29 zł

6 100

38 369,00 zł

5,59 zł

1 525

8 524,75 zł

7,79 zł

3 050

23 759,50 zł

5,51 zł

3 660

20 166,60 zł

4,08 zł

18 300

74 664,00 zł

1,46 zł

21 350

31 171,00 zł

5900567012339
59042365
59042372
5900562535000

15

Kabanosy Sokołów
100 g

amerykańskie,
francuskie, włoskie,
argentyńskie, polskie

5900562534904
5900562535109
5900562535406
5900562535505
5900567021676
5900567001746
5900567001517

16

Parówki Berlinki
Morliny 250 g

machos, classic, z
serem, z kurcząt, z
indyka, pepperoni,
jalapeno, habanero,
bacon, z chorizo

5901664003749
5901664006030
5900567020761
5900567020785
5900567022543
5900567024905
5900567025087
5900259028945

17

Chrupki Cheetos 85
g

pizzerini, ketchup,
serowe, orzechowe,
paws tost serowe, paws
ketchup

5900259353276
5900259029041
5900259114563
5900259116246
5900259116208
5906747314842

18

Ciastka Lubisie 30 g

mleczne, z czekoladą,
truskawkowe, mleczne,
bananowe,
czekoladowoorzechowe, waniliowe z
owocami

5906747309688
7622210083906
5906747314842
7622210082404
7622210936141
7622210936165

19
20

Paluszki Lajkonik
70 g
Wafle teatralne
Kopernik 40 g

słone

5900320002775

1,83 zł

12 200

22 326,00 zł

classic

5900056012932

1,64 zł

3 050

5 002,00 zł

1,73 zł

3 050

5 276,50 zł

1,57 zł

2 135

3 351,95 zł

5907471408999
21

Krakersy Artur 90 g

mix, cebulowe, rybki

5907471409002
5907418965417

22
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5900437038513
5900437038490

7

Budyń Dr Oetker
Słodka Chwila 4345 g

o smaku: śmietankowym,
waniliowym,
czekoladowym

5900437038476
5900437020112

23

Budyń Dr Oetker
40-45 g

o smaku: śmietankowym,
waniliowym,
czekoladowym,
malinowym, bananowym

5900437020013
5900437021256

1,23 zł

2 135

2 626,05 zł

1,53 zł

4 270

6 533,10 zł

1,22 zł

1 220

1 488,40 zł

1,92 zł

1 220

2 342,40 zł

2,25 zł

610

1 372,50 zł

1,75 zł

1 220

2 135,00 zł

3,83 zł

1 220

4 672,60 zł

4,54 zł

610

2 769,40 zł

4,34 zł

3 050

13 237,00 zł

5900437020402
5900437021294
5900437037028

24

Kisiel Dr Oetker
Słodka Chwila 3031,5 g

o smaku: morelowym,
truskawkowym, z
kawałkami truskawek, z
kawałkami malin, z
kawałkami poziomek, z
kawałkami owoców
leśnych

5900437037035
5900437037219
5900437037226
5900437037257
5900437037240
5900437037073
5900437037080

25

Kisiel Gellwe 38 g

o smaku: żurawinowym,
cytrynowym,
truskawkowym z sokiem,
wiśniowym z sokiem

5900552000143
5900552000242
5900552000617
5900552000228
5900552009795

26

o smaku:
pomarańczowym,
wiśniowym,
Galaretka Gellwe 72
truskawkowym,
g
cytrynowym, malinowym,
brzoskwiniowym,
borówkowym,
agrestowym

5900552009825
5900552009818
5900552009764
5900552009788
5900552009757
5900552052906
5900552009740

27

Bita śmietana
Śnieżka Gellwe 55 g

--

5900552000273
59027102

28

Aromat do ciast
Delecta 9 ml

o smaku: śmietankowym,
waniliowym, rumowym,
arakowym, migdałowym,
cytrynowym,
pomarańczowym

59027119
59027096
59027058
59027072
59027065
59027089

29

Produkty Bakalland
100 g

daktyle suszone,
rodzynki sułtańskie

30

Polewa do ciast
Delecta 100 g

o smaku: ciemnej
czekolady, mlecznej
czekolady

31
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5900749020244
5900749020084
5900983006110
5900983006127
5902451024206

8

Produkty Kresto
150-200 g
Wafel WW
orzechowy w
mlecznej
czekoladzie 47 g

słonecznik łuskany,
daktyle

5902451103697

--

59042396

33

Baton Danusia 38 g

classic, kokosowy

34

Lizak Chupa Chups
12 g

owocowy, mega,
oryginalny

Baton Knoppers 40
g

orzechowy, kokosowy,
orzeszki ziemne,
orzechowy dark

32

5900102000142
5900102026302

2,12 zł

3 050

6 466,00 zł

2,29 zł

8 540

19 556,60 zł

1,26 zł

12 200

15 372,00 zł

2,78 zł

5 490

15 262,20 zł

7,51 zł

3 050

22 905,50 zł

4,31 zł

3 050

13 145,50 zł

3,54 zł

3 050

10 797,00 zł

2,72 zł

1 830

4 977,60 zł

8410031923605
215209
8410031922721
40144450

35

40144474
40144467
40144580

36

Czekolada Merci
100 g

37

Żelki Haribo 85 g

38

Hamburger
drobiowy classic
Yano 200 g

gorzka 72%, kawowośmietankowa, mleczna,
orzechowo-migdałowa,
pomarańczowomigdałowa

4014400914276
4014400914269
4014400914245
4014400914252
4014400925265
4001686356586

mleczne misie, złote
misie z sokiem, złote
misie

4001686387047

--

5900751003778

5996379357379

5900344501506
5900344501476

39

Sałatka Lisner 140150 g

warzywna z jajkiem,
śledziowa z buraczkami,
śledziowa z papryką,
wegetariańska z białą
kapustą, śledziowa z
kukurydzą, warzywna z
kukurydzą, śledziowa z
jajkiem, wiejska z
chrzanem, kanadyjska z
pstrągiem, jajeczna z
łososiem, kebab,
jajeczna ze
szczypiorkiem, z
ziemniakami i boczkiem,
włoska brokułowa,
polska tradycyjna, z
kurczakiem gyros, z
groszkiem, jajeczna z
kurkami, grzybowa z
borowikami

5900344501490
5900344501520
5900344501483
5900344501513
5900344501971
5900344500400
5900344501995
5900344005691
5900344006674
5900344006834
5900344006339
5900344006476
5900344006490
5900344006537
5900344010428
5900344009910
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5900344022759
5900344035100

40

Pasta Pastella
Lisner 80 g

jajeczna, z łososia, z
tuńczyka,
śródziemnomorska z
suszonymi pomidorami,
z tuńczyka z pomidorami,
jajeczna z bekonem, z
kurczakiem BBQ, serowa
z cebulą, jajeczna z
borowikami, z pstrągiem
i warzywami, makrela i
warzywa, z mintajem a'la
łosoś z warzywami

5900344035278
5900344035018
5900344800609
5900344801613
5900344801620
5900344022490

3,04 zł

2 440

7 417,60 zł

2,92 zł

4 270

12 468,40 zł

5900344019438
5900344022773
5900344023909
5900344024029
5900344023886
5900344901788

41

Śledzik na raz
Lisner 100 g

z cebulą, pikantny, z
papryką, w sosie
musztardowym, w sosie
śmietanowym, w sosie
koperkowym

5900344901795
5900344901801
5900344403688
5900344403664
5900344403725

42

43

44

Warzywa
konserwowe
Bonduelle groszek
konserwowy 212 ml
Konserwa
turystyczna Krakus
300 g
Szprot, filety
śledziowe Graal 170
g

--

3083680538404

3,40 zł

3 050

10 370,00 zł

--

5902160773303

9,94 zł

3 050

30 317,00 zł

szprot: w sosie
pomidorowym,
podwędzany w oleju,
filety: w oleju, w
pomidorach

5903895010169
5,35 zł

3 050

16 317,50 zł

2,28 zł

3 050

6 954,00 zł

5903895010190
5903895010220
5903895010213
5901696000051

45

Pasztet Profi 131 g

drobiowy z pomidorami,
drobiowy z pieprzem,
drobiowy z pieczarkami,
drobiowy firmowy,
wielkopolski z
suszonymi pomidorami i
bazylią, wielkopolski z
drobiem pikantny, z
indyka, drobiowy z
papryką, dworski z
dzikiem, dworski z
jeleniem, dworski z
królikiem, z pomidorami
pikantny, drobiowy z
czosnkiem, drobiowy z
koperkiem

5901696000105
5901696000068
5901696000013
5901696010852
5901696010869
5901696000099
5901696000020
5901696011644
5901696011651
5901696011637
5901696012078
5901696000037
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10

5901696000044

46

Deser BoboVita 80
g

suszona śliwkagruszka-burak, jabłkobanan, jagoda-jabłkobanan, owoce z gruszką,
truskawka-wiśniabanan, jabłkotruskawka-banan,
banan-mango-mleko
kokosowe, bananjabłko-truskawka-kiwi,
truskawka-malina,
jagoda-banan

47

Płyn do płukania
Silan 800 ml

fresh control cool, magic
magnolia

48

Płyn do szyb Clin
500 ml

antypara, pronature, do
szyb

5900852037122
5900852920080
5900852029875
5900852920110
5900852029882
5900852920103

3,60 zł

8 540

30 744,00 zł

10,44 zł

7 320

76 420,80 zł

8,09 zł

7 320

59 218,80 zł

12,16 zł

12 200

148 352,00 zł

11,99 zł

3 050

36 569,50 zł

3,72 zł

8 540

31 768,80 zł

2,43 zł

8 540

20 752,20 zł

3,31 zł

8 540

28 267,40 zł

4,48 zł

12 200

54 656,00 zł

5900852024894
5900852031519
5900852036811
5900852036859
9000101384970
9000101385458
9000100866576
9000101369298
9000100866149
8710908879296

49

Kostka do WC
Domestos 2 x 55 g

power duo lavender,
power duo pink, power
pine, lime, ocean

8710908879319
8710908524325
8710908523540
8710908523984
8712561845014
8712561844338

50

clear pure, aloe vera,
cobalt for men, men
active protect invisible,
Dezodorant Rexona
men invisible, sexy, sport
150 ml
defence, woman invisible
diamond, woman active
protect invisible

4000388669000
8710447171356
8712561534444
8712561845069
8710447493953
8712561844857
8710447171301

51

Odplamiacz Vanish
Oxi Action 100 ml

pink, white

52

Makaron 4-jajeczny
krajaneczka Lubella
200 g

--

Makaron Ek-Mak
250 g

śląski, rędziński
domowy, leon kucharz,
krajanka

5900627067675
5900627067668
5900049819265
5904072020308

53

5904072001116
5904072000546
5904072000935

54

Karma dla psa, dla
kota TULA 300 g

z wołowiną i warzywami,
z kurczakiem i
warzywami, z
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5902241728222
5902241728239
5902241728246
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55

Karma dla psa
medium Dentalife
23 g

kurczakiem, jagnięciną i
warzywami

5902241728253

--

7613039895993

2,48 zł

12 200

30 256,00 zł

2,96 zł

3 050

9 028,00 zł

3,00 zł

15 250

45 750,00 zł

3,34 zł

6 100

20 374,00 zł

5,52 zł

3 050

16 836,00 zł

5900552014713
56

Napój energetyczny
Black 250 ml

original, zero sugar,
mojito, sexenergy,
samuraj

5900552021865
5900552032373
5900552041429
5900552058045
5900497030243
5900497030236

57

Napój Pepsi, Pepsi
Max, Mirinda,
Moutain Dew, 7Up
330 ml

Pepsi orignal, max,
mango, Mirinda orange

5900497033756
5900497033756
5900497030212
5900497036948
5900497030229
5900497020879

58

Napój Rockstar 250
ml

orignal, original zero,
xdurance, mango

5900497040150
5900497020558
5900497041072
5900956100593
5900956100630
5900956100661
5900956101606
5900956100616

59

Syrop Owocowa
Spiżarnia Herbapol
420 ml

malinowy, wiśniowy,
truskawkowy, cola,
malina-lipa, malinamelisa, cytrynowy, kiwi,
malina-dzika róża,
malina-żurawina,
malina-cytryna, aronia,
czarna porzeczka, dzika
róża, żurawina, malinajeżyna, pomarańcza,
mango-ananas,
rabarbar-truskawka,
imbir, arbuz-mięta,
truskawka, jabłko,
cytryna

5900956100609
5900956100753
5900956101590
5900956102436
5900956102443
5900956102429
5900956100647
5900956100623
5900956100654
5900956102450
5900956103167
5900956100746
5900956103600
5900956103723
5900956103488
5900956104201
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5900956104249
5900956100760
5900956104713

60

61

62

63

Napój Kubuś Play
400 ml

Woda Cisowianka
500 ml

gazowana, niegazowana,
lekko gazowana

Woda
Nałęczowianka 1 l

gazowana, niegazowana,
delikatnie gazowana

Woda Primavera 1 l

niegazowana, gazowana

Woda mineralna
64

65

jabłko-marchewpomarańcza-limonka,
marchew-malinalimetka, marchewtruskawka-limetka,
jabłko-malina, jabłkobrzoskwinia, jabłkomarakuja, mangopomarańcza, pitahajawinogrona

Rodowita 1,5 l

gazowana, niegazowana,
delikatnie gazowana

Woda Żywiec Zdrój
Zdrojek
niegazowana 0,31 l

5901067472012
5901067470018
5901067460019
5901067404600
5901067404594

2,46 zł

8 540

21 008,40 zł

1,62 zł

3 050

4 941,00 zł

2,09 zł

3 050

6 374,50 zł

1,78 zł

3 050

5 429,00 zł

2,00 zł

3 050

6 100,00 zł

2,02 zł

21 350

43 127,00 zł

1,59 zł

8 540

13 578,60 zł

4,50 zł

3 050

13 725,00 zł

5901067404747
5901067405966
5901067405959
5902078001109
5902078001208
5902078030000
7613038520193
7613287231802
7613287231451
5903978396357
5903978396333
5907518332706
5907518332713
5907518332829
5900541007252
5900020008121
5900020033475

66

Baton Fitness,
Nesquik, Chocapic,
Cini Minis, Cheerios

z czekoladą, z miodem i
migdałami, żurawinatruskawka, maxi choco,
płatki i mleko

5900020029447
5900020017420
8593893007437
8593893007468
8593893007499
5900020031228
5900956002309

67

Herbata Herbapol 1
opak./20 torebek

mięta, melisa, pokrzywa,
rumianek, szałwia,

5900956002323
5900956002354
5900956002316
5900956002330

68

69

Kawa mielona
Prima Finezja 100 g
Herbata
ekspresowa
Minutka 1 opak./40
torebek

--

5900194000075

5,90 zł

12 200

71 980,00 zł

--

5900396000972

3,56 zł

12 200

43 432,00 zł
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70

71

Kawa mielona
Woseba Mocca Fix
Gold 100 g

--

Sos Roleski 300 g

sezamowy, czosnkowy,
do hamburgerów i hot
dogów

5901123000050

5,58 zł

3 050

17 019,00 zł

6,85 zł

3 050

20 892,50 zł

6,75 zł

6 100

41 175,00 zł

4,84 zł

6 100

29 524,00 zł

1,26 zł

8 540

10 760,40 zł

6,92 zł

9 150

63 318,00 zł

16,96 zł

3 050

51 728,00 zł

15,39 zł

3 050

46 939,50 zł

2,60 zł

18 300

47 580,00 zł

2,00 zł

18 300

36 600,00 zł

3,88 zł

9 150

35 502,00 zł

5901044019681
5901044019636
5901044021103
8714100091036

72

Herbata
ekspresowa Lipton
1 opak./25 torebek

malina-truskawka, green
classic, green tea citrus,
zielona pigwa

8712566385614
8712566388141
8714100091098

73
74

75

Herbata
ekspresowa Saga 1
opak./40 torebek
Kawa
rozpuszczalna
Nescafe 100 g
Płyn do naczyń
Ludwik 900 g

-classic 3w1

8714100807347
59945383
59945383
5900498028133

miętowy, cytrynowy,
hipoalergiczny, malinowy

5900498028867
5900498028300
5900498028201

Płyn do płukania
76

Coccolino 1,8 l

8710447283226
blue, orange, sunfresh,
white,

8710447283202
8710447283219
8710447283233
8006540108758

77

Płyn do płukania
Lenor 1,08 l

fresh, fun, gold orchidea,
happy

8006540108796
8001841375847
8001841937748

78

Mydło dla dzieci
Bambino 90 g

--

5900017814100
5900998006303
5900998006310

79

Mydło w kostce
Luksja Creamy 90 g

camomile, almond,
cotton, rose, linen,
linseed

5900536348735
5900536348742
5900998006327
5900998006327

80

Pasta do zębów
Colodent 100 ml

super świeżość,
eksplozja wybielania

8714789888866

81

Krem Nivea 50 ml

--

5900017304007

4,57 zł

12 200

55 754,00 zł

--

5908235948126

1,17 zł

27 450

32 116,50 zł

--

5900531000010

2,44 zł

9 455

23 070,20 zł

8584004042089

1,69 zł

6 100

10 309,00 zł

82
83
84

Jogurt naturalny
Kanka 180 g
Serek wiejski
Piątnica 200 g
Wafel Góralki 45 g
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8584004042072
mleczne, orzechowe,
nugatowe, kokosowe,
czekoladowe

8584004042096
8584004042065
8584004042119
7622210309792

85

Wafel Prince Polo
XXL 50 g

classic, orzechowe,
mleczne, kokosowe,
black

7622210310002
7622210309990

1,66 zł

6 100

10 126,00 zł

1,70 zł

21 350

36 295,00 zł

4,56 zł

6 100

27 816,00 zł

4,72 zł

6 100

28 792,00 zł

4,51 zł

6 100

27 511,00 zł

2,77 zł

6 100

16 897,00 zł

5,34 zł

6 100

32 574,00 zł

2,72 zł

6 100

16 592,00 zł

7622210607874
7622201144586
8712100867804
8712100868122

86

Zupa Knorr Gorący
Kubek 12-22 g

krem z kury z grzankami,
gulaszowa, ogórkowa z
grzankami, grochowa z
grzankami, pieczarkowa
z grzankami, żurek z
grzankami, borowikowa
z grzankami, serowa z
grzankami, barszcz
czerwony, rosół z kury z
makaronem,
pomidorowa z
makaronem, cebulowa z
grzankami, rosół po
chińsku

8712100867866
8712100867316
8712100868214
8712100866937
8712100868054
8712100868306
8712100868689
8712100867620
8712100867118
8712100866333
8714100792995
8720182111593

87

88

89

Parówki Sokoliki
Sokołów 140 g

--

Szynka Balcerzak
100 g

szynka konserowowa,
szynka gotowana,
polędwica sopocka

Szynka Drobimex
100 g

szynka delikatesowa z
kurcząt, pierś pieczona

5906712808277
5903260260458
5906775670224
5906775671955
5900196004026
5900196007157
5900084229456

90

Musztarda Kamis
180-185 g

delikatesowa, rosyjska,
sarepska, chrzanowa

5900084229425
5900084229395
5900084229487
5900385012573

91

Ketchup Kotlin 450
g

łagodny, pikantny, z
piekła rodem, łagodny
60% kcal

5900385012528
5900385015185
5900385500148

92

Rosół Winiary 60 g

drobiowy, z grzybami
leśnymi, wołowy

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „ZdrAPPka III edycja”

5900085010800
7613033214684
5900085010763

15

5901882110014
5901882110168

93

Zupa Vifon 70 g

kurczak złoty łagodny,
kurczak łagodny, rosół z
kaczki łagodny instant,
curry ostry, krewetkowa
tajska, krabowa ostra,
wegetariańska łagodna,
kurczak pieczony
łagodny, pomidor
pikantny, kurczak
chiński, pomidor, ostrokwaśna, krewetka
pikantna, kurczak
pikantny, pięć smaków,
wołowina z curry
pikantny

5901882110021
5901882110069
5901882110120
5901882110106
5901882110083
5901882110090
5901882014930

1,96 zł

6 100

11 956,00 zł

1,72 zł

6 100

10 492,00 zł

5901882110151
5901882110175
5901882132085
5901882014923
5901882014893
5901882132061
5901882017627
5901135000482
5901135000437
5901135000376
5901135000291

94

Przyprawa Prymat
6-20 g

liść laurowy, papryka
słodka, pieprz czarny
mielony, pieprz czarny
ziarnisty, ziele
angielskie, kminek
mielony, kolendra cała,
owoce jałowca, natka
pietruszki, koperek
suszony, cebula suszona,
pieprz cytrynowy,
cząber, kmin rzymski,
papryka wędzona,
czarnuszka nasiona,
anyż nasiona, zioła
kuchni polskiej, papryka
słodka węgierska, pieprz
zielony ziarno

5901135000420
5901135000765
5901135013475
5901135013512
5901135000390
5901135000406
5901135000499
5901135019965
5901135028462
5901135032001
5901135031912
5901135035200
5901135035187
5901135035026
5901135038829
5901135013390

95
96
97

Przyprawa Vegeta
podravka 75 g
Sezamki AHA
klasyczne 27,2 g
Sok Tymbark 200
ml

--

5904353039012

2,53 zł

6 100

15 433,00 zł

--

5901588066998

1,79 zł

9 150

16 378,50 zł

multiwitamina, malinajabłko-wiśnia, jabłko-

5900334013521

1,57 zł

18 300

28 731,00 zł
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brzoskwinia,
pomarańcza, jabłko

5900334000156
5900334012791
5900334012746
5900951017261

98

Karma dla psa
Pedigree 100 g

z wołowiną, junior
kurczak w galarecie, z
kurczakiem i jagnięciną,
z jagnięciną w galarecie

5900951017247
5900951017261

3,20 zł

12 200

39 040,00 zł

5900951017322
5900951249372

Łączna pula nagród IV stopnia w postaci produktów za 1 grosz w części I Loterii wynosi 2 419 744,95 zł
brutto (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 95/100).
2.

W części II Loterii przewidziano nagrody o łączne wartości 1 596 970,05 zł (słownie: jeden milion pięćset
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 05/100):
a) Nagrody w postaci rabatu na kolejne zakupy w Sklepach, 49 920 sztuk nagród, każda o wartości 1,00 zł
(słownie: jeden złoty 00/100) – 49 920 sztuk nagród o łącznej wartości 49 920,00 zł brutto (słownie:
czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100),
b) Nagrody w postaci produktu za 1 grosz, które zostaną wgrane w postaci rabatu na Kartę Laureata, do
wykorzystania podczas zakupów realizowanych w Sklepach:

LP

NAZWA NAGRODY

OPIS NAGRODY

EAN

1

Batonik mleczny
Fantasia 27 g

o smaku: wiśniowym,
karmelowym

9000100866576

WARTOŚĆ

LICZBA

WARTOŚĆ
NAGRÓD

2,37 zł

11 700

27 729,00 zł

2,55 zł

6 240

15 912,00 zł

5901713001047
Ser topiony
Hochland

5902899142265

90 g

2

5902899142241
z ziołami, śmietankowy,
emmentaler, gouda,
paprykowy, z
pieczarkami, z salami,
szczypiorek z cebulką, z
szynką

5902899142067
5902899142104
5902899142142
5902899142166
5902899142180
5902899142203
5902899142227
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Napój jogurtowy

3

Jovi Duet 350 g

5903767000687
o smaku: truskawka-kiwi,
malina-porzeczka,
jagoda-wiśnia, jabłkogruszka, banantruskawka, mango-imbir,
granat-acerola,
brzoskwinia-zielona
herbata, mango-biała
herbata

5903767000700

2,48 zł

5 265

13 057,20 zł

2,03 zł

3 900

7 917,00 zł

2,23 zł

3 120

6 957,60 zł

1,63 zł

5 850

9 535,50 zł

1,69 zł

3 900

6 591,00 zł

6,41 zł

7 800

49 998,00 zł

5903767000694
5903767007471
5903767007488
5903767002131
5903767002148
5903767001295
5903767001288

Deser Riso

40858142

Mullermilch 200 g

42235736
karmel, malina,
truskawka, z czekoladą,
pistacja, wanilia

4

40858227
40858227
40858029
42274377
42244035

5

Lody Kaktus Nestle
45 ml

original, mangomarakuja-śliwka, arbuzjabłko

5900130032016
5900130031484
5900130033594

6

Kanapka mleczna
Monte Snack Zott 29
g

--

Mleko UHT
7

Mlekovita 200 ml

4014500515083

5900512300542
czekoladowe,
truskawkowe, waniliowe

5900512300498
5900512300535

8

Warzywa Hortex

włoszczyzna paski,
marchew z groszkiem
zielonym, mix fasolek
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5900477000761
5900477017134

9

Lody Kaktus Nestle
45 ml

original, mangomarakuja-śliwka, arbuzjabłko

5900130032016
2,23 zł

5 460

12 175,80 zł

3,92 zł

2 730

10 701,60 zł

2,23 zł

1 170

2 609,10 zł

7,47 zł

1 950

14 566,50 zł

6,29 zł

3 900

24 531,00 zł

5,59 zł

975

5 450,25 zł

7,79 zł

1 950

15 190,50 zł

5,51 zł

2 340

12 893,40 zł

5900130031484
5900130033594

Mleczny Smak
10
Bielmar 250 g

11

Lody Kaktus Nestle
45 ml

do pieczenia, gotowania i
smażenia

original, mangomarakuja-śliwka, arbuzjabłko

5900229010116

5900130032016
5900130031484
5900130033594
5908230521485

12

Kabanosy Exclusive
Tarczyński 105 g

wieprzowe, drobiowe,
chilli, serowe

5908230521508
5908230521522
5908230528057
5900567024882

13

Parówki Krakus
185-200 g

100 z szynki, z piersi
kurczaka, z szynki

5900567019727
5900567012339

Parówki Jedynki
14

59042365
classic, z serem

Indykpol 200 g

59042372
5900562535000

15

Kabanosy Sokołów
100 g

amerykańskie,
francuskie, włoskie,
argentyńskie, polskie

5900562534904
5900562535109
5900562535406
5900562535505

16

Parówki Berlinki

5900567021676

Morliny 250 g

5900567001746
machos, classic, z serem,
z kurcząt, z indyka,
pepperoni, jalapeno,
habanero, bacon, z
chorizo

5900567001517
5901664003749
5901664006030
5900567020761
5900567020785
5900567022543
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5900567024905
5900567025087
Chrupki Cheetos
85 g
17

5900259028945
pizzerini, ketchup,
serowe, orzechowe,
paws tost serowe, paws
ketchup

5900259353276
5900259029041

4,08 zł

11 700

47 736,00 zł

1,46 zł

13 650

19 929,00 zł

5900259114563
5900259116246
5900259116208
5906747314842

18

mleczne, z czekoladą,
truskawkowe, mleczne,
Ciastka Lubisie 30 g bananowe, czekoladowoorzechowe, waniliowe z
owocami

5906747309688
7622210083906
5906747314842
7622210082404
7622210936141
7622210936165

19

Paluszki Lajkonik
70 g

słone

5900320002775

1,83 zł

7 800

14 274,00 zł

classic

5900056012932

1,64 zł

1 950

3 198,00 zł

1,73 zł

1 950

3 373,50 zł

1,57 zł

1 365

2 143,05 zł

1,23 zł

1 365

1 678,95 zł

Wafle teatralne
20
Kopernik 40 g
5907471408999
21

Krakersy Artur 90 g

mix, cebulowe, rybki

5907471409002
5907418965417

22

Budyń Dr Oetker
Słodka Chwila 4345 g

o smaku: śmietankowym,
waniliowym,
czekoladowym

5900437038513

5900437038490
5900437038476

5900437020112

23

Budyń Dr Oetker
40-45 g

o smaku: śmietankowym,
waniliowym,
czekoladowym,
malinowym, bananowym

5900437020013
5900437021256
5900437020402
5900437021294
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5900437037028

24

Kisiel Dr Oetker
Słodka Chwila 3031,5 g

o smaku: morelowym,
truskawkowym, z
kawałkami truskawek, z
kawałkami malin, z
kawałkami poziomek, z
kawałkami owoców
leśnych

5900437037035
5900437037219

1,53 zł

2 730

4 176,90 zł

1,22 zł

780

951,60 zł

1,92 zł

780

1 497,60 zł

2,25 zł

390

877,50 zł

5900437037226
5900437037257
5900437037240
5900437037073
5900437037080

25

Kisiel Gellwe 38 g

o smaku: żurawinowym,
cytrynowym,
truskawkowym z sokiem,
wiśniowym z sokiem

5900552000143

5900552000242
5900552000617
5900552000228

5900552009795

26

Galaretka Gellwe 72
g

o smaku:
pomarańczowym,
wiśniowym,
truskawkowym,
cytrynowym, malinowym,
brzoskwiniowym,
borówkowym,
agrestowym

5900552009825
5900552009818
5900552009764
5900552009788
5900552009757
5900552052906
5900552009740

27

Bita śmietana
Śnieżka Gellwe 55 g

--
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59027102

28

Aromat do ciast
Delecta 9 ml

o smaku: śmietankowym,
waniliowym, rumowym,
arakowym, migdałowym,
cytrynowym,
pomarańczowym

59027119
59027096

1,75 zł

780

1 365,00 zł

3,83 zł

780

2 987,40 zł

4,54 zł

390

1 770,60 zł

4,34 zł

1 950

8 463,00 zł

2,12 zł

1 950

4 134,00 zł

2,29 zł

5 460

12 503,40 zł

1,26 zł

7 800

9 828,00 zł

2,78 zł

3 510

9 757,80 zł

7,51 zł

1 950

14 644,50 zł

59027058
59027072
59027065
59027089

29

30

Produkty Bakalland
100 g

daktyle suszone,
rodzynki sułtańskie

Polewa do ciast
Delecta 100 g

o smaku: ciemnej
czekolady, mlecznej
czekolady

5900749020244
5900749020084
5900983006110
5900983006127

31

Produkty Kresto
150-200 g

słonecznik łuskany,
daktyle

5902451024206

32

Wafel WW
orzechowy w
mlecznej
czekoladzie 47 g

--

59042396

33

Baton Danusia 38 g

classic, kokosowy

34

Lizak Chupa Chups
12 g

owocowy, mega,
oryginalny

5902451103697

5900102000142
5900102026302
8410031923605
215209
8410031922721
40144450

35

Baton Knoppers 40
g

orzechowy, kokosowy,
orzeszki ziemne,
orzechowy dark

40144474
40144467
40144580

36

Czekolada Merci 100
g

gorzka 72%, kawowośmietankowa, mleczna,
orzechowo-migdałowa,
pomarańczowomigdałowa

4014400914276

4014400914269
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4014400914245
4014400914252
4014400925265

37

Żelki Haribo 85 g

mleczne misie, złote
misie z sokiem, złote
misie

4001686356586
4001686387047

4,31 zł

1 950

8 404,50 zł

3,54 zł

1 950

6 903,00 zł

2,72 zł

1 170

3 182,40 zł

5996379357379

38

39

Hamburger
drobiowy classic
Yano 200 g

--

Sałatka Lisner 140150 g

warzywna z jajkiem,
śledziowa z buraczkami,
śledziowa z papryką,
wegetariańska z białą
kapustą, śledziowa z
kukurydzą, warzywna z
kukurydzą, śledziowa z
jajkiem, wiejska z
chrzanem, kanadyjska z
pstrągiem, jajeczna z
łososiem, kebab, jajeczna
ze szczypiorkiem, z
ziemniakami i boczkiem,
włoska brokułowa,
polska tradycyjna, z
kurczakiem gyros, z
groszkiem, jajeczna z
kurkami, grzybowa z
borowikami

5900751003778

5900344501506

5900344501476
5900344501490
5900344501520
5900344501483
5900344501513
5900344501971
5900344500400
5900344501995
5900344005691
5900344006674
5900344006834
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5900344006339
5900344006476
5900344006490
5900344006537
5900344010428
5900344009910
5900344022759

5900344035100

40

Pasta Pastella
Lisner 80 g

jajeczna, z łososia, z
tuńczyka,
śródziemnomorska z
suszonymi pomidorami, z
tuńczyka z pomidorami,
jajeczna z bekonem, z
kurczakiem BBQ, serowa
z cebulą, jajeczna z
borowikami, z pstrągiem
i warzywami, makrela i
warzywa, z mintajem a'la
łosoś z warzywami

3,04 zł

1 560

4 742,40 zł

2,92 zł

2 730

7 971,60 zł

5900344035278
5900344035018
5900344800609
5900344801613
5900344801620
5900344022490
5900344019438
5900344022773
5900344023909
5900344024029
5900344023886

5900344901788

41

Śledzik na raz
Lisner 100 g

z cebulą, pikantny, z
papryką, w sosie
musztardowym, w sosie
śmietanowym, w sosie
koperkowym

5900344901795
5900344901801
5900344403688
5900344403664
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5900344403725

42

Warzywa
konserwowe
Bonduelle groszek
konserwowy 212 ml

--

3083680538404

3,40 zł

1 950

6 630,00 zł

43

Konserwa
turystyczna Krakus
300 g

--

5902160773303

9,94 zł

1 950

19 383,00 zł

44

szprot: w sosie
pomidorowym,
podwędzany w oleju,
filety: w oleju, w
pomidorach

5903895010169

Szprot, filety
śledziowe Graal 170
g

5,35 zł

1 950

10 432,50 zł

2,28 zł

1 950

4 446,00 zł

5903895010190
5903895010220
5903895010213

45

Pasztet Profi 131 g

drobiowy z pomidorami,
drobiowy z pieprzem,
drobiowy z pieczarkami,
drobiowy firmowy,
wielkopolski z suszonymi
pomidorami i bazylią,
wielkopolski z drobiem
pikantny, z indyka,
drobiowy z papryką,
dworski z dzikiem,
dworski z jeleniem,
dworski z królikiem, z
pomidorami pikantny,
drobiowy z czosnkiem,
drobiowy z koperkiem

5901696000051

5901696000105
5901696000068
5901696000013
5901696010852
5901696010869
5901696000099
5901696000020
5901696011644
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5901696011651
5901696011637
5901696012078
5901696000037
5901696000044

5900852037122

46

suszona śliwka-gruszkaburak, jabłko-banan,
jagoda-jabłko-banan,
owoce z gruszką,
truskawka-wiśnia-banan,
Deser BoboVita 80 g jabłko-truskawka-banan,
banan-mango-mleko
kokosowe, banan-jabłkotruskawka-kiwi,
truskawka-malina,
jagoda-banan

3,60 zł

5 460

19 656,00 zł

10,44 zł

4 680

48 859,20 zł

8,09 zł

4 680

37 861,20 zł

12,16 zł

7 800

94 848,00 zł

5900852920080
5900852029875
5900852920110
5900852029882
5900852920103
5900852024894
5900852031519
5900852036811
5900852036859

47

Płyn do płukania
Silan 800 ml

fresh control cool, magic
magnolia

9000101384970
9000101385458
9000100866576

48

Płyn do szyb Clin
500 ml

antypara, pronature, do
szyb

9000101369298
9000100866149
8710908879296

49

Kostka do WC
Domestos 2 x 55 g

power duo lavender,
power duo pink, power
pine, lime, ocean

8710908879319
8710908524325
8710908523540
8710908523984
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8712561845014

50

Dezodorant Rexona
150 ml

clear pure, aloe vera,
cobalt for men, men
active protect invisible,
men invisible, sexy, sport
defence, woman invisible
diamond, woman active
protect invisible

8712561844338
11,99 zł

1 950

23 380,50 zł

3,72 zł

5 460

20 311,20 zł

2,43 zł

5 460

13 267,80 zł

3,31 zł

5 460

18 072,60 zł

4,48 zł

7 800

34 944,00 zł

7613039895993

2,48 zł

7 800

19 344,00 zł

5900552014713

2,96 zł

1 950

5 772,00 zł

4000388669000
8710447171356
8712561534444
8712561845069
8710447493953
8712561844857
8710447171301

51

52

Odplamiacz Vanish
Oxi Action 100 ml

pink, white

5900627067675
5900627067668

Makaron 4-jajeczny
krajaneczka Lubella
200 g

5900049819265

5904072020308
53

Makaron Ek-Mak
250 g

śląski, rędziński domowy,
leon kucharz, krajanka

5904072001116
5904072000546
5904072000935

54

Karma dla psa, dla
kota TULA 300 g

z wołowiną i warzywami,
z kurczakiem i
warzywami, z
kurczakiem, jagnięciną i
warzywami

5902241728222

5902241728239
5902241728246
5902241728253

55

Karma dla psa
medium Dentalife
23 g

--

56
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5900552021865
Napój energetyczny
Black 250 ml

original, zero sugar,
mojito, sexenergy,
samuraj

5900552032373
5900552041429
5900552058045
5900497030243
5900497030236

57

Napój Pepsi, Pepsi
Max, Mirinda,
Moutain Dew, 7Up
330 ml

5900497033756
Pepsi orignal, max,
mango, Mirinda orange

5900497033756

3,00 zł

9 750

29 250,00 zł

3,34 zł

3 900

13 026,00 zł

5,52 zł

1 950

10 764,00 zł

5900497030212
5900497036948
5900497030229
5900497020879

58

Napój Rockstar 250
ml

orignal, original zero,
xdurance, mango

5900497040150
5900497020558
5900497041072
5900956100593
5900956100630
5900956100661
5900956101606
5900956100616

59

Syrop Owocowa
Spiżarnia Herbapol
420 ml

malinowy, wiśniowy,
truskawkowy, cola,
malina-lipa, malinamelisa, cytrynowy, kiwi,
malina-dzika róża,
malina-żurawina,
malina-cytryna, aronia,
czarna porzeczka, dzika
róża, żurawina, malinajeżyna, pomarańcza,
mango-ananas,
rabarbar-truskawka,
imbir, arbuz-mięta,
truskawka, jabłko,
cytryna

5900956100609
5900956100753
5900956101590
5900956102436
5900956102443
5900956102429
5900956100647
5900956100623
5900956100654
5900956102450
5900956103167
5900956100746
5900956103600
5900956103723
5900956103488
5900956104201
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5900956104249
5900956100760
5900956104713

60

Napój Kubuś Play
400 ml

jabłko-marchewpomarańcza-limonka,
marchew-malinalimetka, marchewtruskawka-limetka,
jabłko-malina, jabłkobrzoskwinia, jabłkomarakuja, mangopomarańcza, pitahajawinogrona

5901067472012

2,46 zł

5 460

13 431,60 zł

1,62 zł

1 950

3 159,00 zł

2,09 zł

1 950

4 075,50 zł

1,78 zł

1 950

3 471,00 zł

2,00 zł

1 950

3 900,00 zł

2,02 zł

13 650

27 573,00 zł

1,59 zł

5 460

8 681,40 zł

5901067470018
5901067460019
5901067404600
5901067404594
5901067404747
5901067405966
5901067405959
5902078001109

61

Woda Cisowianka
500 ml

gazowana, niegazowana,
lekko gazowana

5902078001208
5902078030000
7613038520193

62

Woda
Nałęczowianka 1 l

gazowana, niegazowana,
delikatnie gazowana

7613287231802
7613287231451

63

Woda Primavera 1 l

niegazowana, gazowana

64

Woda mineralna
Rodowita 1,5 l

gazowana, niegazowana,
delikatnie gazowana

5903978396357
5903978396333
5907518332706
5907518332713
5907518332829

65

Woda Żywiec Zdrój
Zdrojek
niegazowana 0,31 l

--

66

Baton Fitness,
Nesquik, Chocapic,
Cini Minis, Cheerios

z czekoladą, z miodem i
migdałami, żurawinatruskawka, maxi choco,
płatki i mleko
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5900020008121
5900020033475
5900020029447
5900020017420

29

8593893007437
8593893007468
8593893007499
5900020031228
5900956002309
5900956002323
67

Herbata Herbapol 1
opak../20 torebek

mięta, melisa, pokrzywa,
rumianek, szałwia,

5900956002354

4,50 zł

1 950

8 775,00 zł

5900956002316
5900956002330

68

Kawa mielona
Prima Finezja 100 g

--

5900194000075

5,90 zł

7 800

46 020,00 zł

69

Herbata
ekspresowa
Minutka 1 opak./40
torebek

--

5900396000972

3,56 zł

7 800

27 768,00 zł

70

Kawa mielona
Woseba Mocca Fix
Gold 100 g

--

5901123000050

5,58 zł

1 950

10 881,00 zł

Sos Roleski 300 g

sezamowy, czosnkowy,
do hamburgerów i hot
dogów

6,85 zł

1 950

13 357,50 zł

6,75 zł

3 900

26 325,00 zł

4,84 zł

3 900

18 876,00 zł

1,26 zł

5 460

6 879,60 zł

71

5901044019681

5901044019636
5901044021103
8714100091036

72

Herbata
malina-truskawka, green
ekspresowa Lipton 1 classic, green tea citrus,
opak./25 torebek
zielona pigwa

8712566385614
8712566388141
8714100091098

73

Herbata
ekspresowa Saga 1
opak./40 torebek

74

Kawa
rozpuszczalna
Nescafe 100 g

8714100807347

classic 3w1
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5900498028133
75

Płyn do naczyń
Ludwik 900 g

miętowy, cytrynowy,
hipoalergiczny, malinowy

5900498028867
5900498028300

6,92 zł

5 850

40 482,00 zł

16,96 zł

1 950

33 072,00 zł

15,39 zł

1 950

30 010,50 zł

2,60 zł

11 700

30 420,00 zł

2,00 zł

11 700

23 400,00 zł

3,88 zł

5 850

22 698,00 zł

5900498028201
8710447283226
76

Płyn do płukania
Coccolino 1,8 l

blue, orange, sunfresh,
white,

8710447283202
8710447283219
8710447283233
8006540108758

77

Płyn do płukania
Lenor 1,08 l

fresh, fun, gold orchidea,
happy

8006540108796
8001841375847
8001841937748

Mydło dla dzieci
78

--

5900017814100

Bambino 90 g
5900998006303
5900998006310
79

Mydło w kostce
Luksja Creamy 90 g

camomile, almond,
cotton, rose, linen,
linseed

5900536348735
5900536348742
5900998006327
5900998006327

80

81

Pasta do zębów
Colodent 100 ml

super świeżość,
eksplozja wybielania

8714789888866

Krem Nivea 50 ml

--

5900017304007

4,57 zł

7 800

35 646,00 zł

--

5908235948126

1,17 zł

17 550

20 533,50 zł

--

5900531000010

2,44 zł

6 045

14 749,80 zł

1,69 zł

3 900

6 591,00 zł

1,66 zł

3 900

6 474,00 zł

8714789894669

Jogurt naturalny
82
Kanka 180 g
Serek wiejski
83
Piątnica 200 g
8584004042089

84

Wafel Góralki 45 g

mleczne, orzechowe,
nugatowe, kokosowe,
czekoladowe

8584004042072
8584004042096
8584004042065
8584004042119

85
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7622210310002
Wafel Prince Polo
XXL 50 g

classic, orzechowe,
mleczne, kokosowe,
black

7622210309990
7622210607874
7622201144586

8712100867804

86

Zupa Knorr Gorący
Kubek 12-22 g

krem z kury z grzankami,
gulaszowa, ogórkowa z
grzankami, grochowa z
grzankami, pieczarkowa
z grzankami, żurek z
grzankami, borowikowa z
grzankami, serowa z
grzankami, barszcz
czerwony, rosół z kury z
makaronem, pomidorowa
z makaronem, cebulowa
z grzankami, rosół po
chińsku

8712100868122

1,70 zł

13 650

23 205,00 zł

4,56 zł

3 900

17 784,00 zł

4,72 zł

3 900

18 408,00 zł

8712100867866
8712100867316
8712100868214
8712100866937
8712100868054
8712100868306
8712100868689
8712100867620
8712100867118
8712100866333
8714100792995
8720182111593

Parówki Sokoliki
87

--

5906712808277

Sokołów 140 g

88

Szynka Balcerzak
100 g

szynka konserowowa,
szynka gotowana,
polędwica sopocka

5903260260458

5906775670224
5906775671955
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89

Szynka Drobimex
100 g

szynka delikatesowa z
kurcząt, pierś pieczona

5900196004026

4,51 zł

3 900

17 589,00 zł

2,77 zł

3 900

10 803,00 zł

5,34 zł

3 900

20 826,00 zł

2,72 zł

3 900

10 608,00 zł

1,96 zł

3 900

7 644,00 zł

5900196007157
5900084229456
90

Musztarda Kamis
180-185 g

delikatesowa, rosyjska,
sarepska, chrzanowa

5900084229425
5900084229395
5900084229487
5900385012573

91

Ketchup Kotlin 450
g

łagodny, pikantny, z
piekła rodem, łagodny
60% kcal

5900385012528
5900385015185
5900385500148
5900085010800

92

Rosół Winiary 60 g

drobiowy, z grzybami
leśnymi, wołowy

7613033214684
5900085010763

5901882110014

93

Zupa Vifon 70 g

kurczak złoty łagodny,
kurczak łagodny, rosół z
kaczki łagodny instant,
curry ostry, krewetkowa
tajska, krabowa ostra,
wegetariańska łagodna,
kurczak pieczony
łagodny, pomidor
pikantny, kurczak chiński,
pomidor, ostro-kwaśna,
krewetka pikantna,
kurczak pikantny, pięć
smaków, wołowina z
curry pikantny

5901882110168
5901882110021
5901882110069
5901882110120
5901882110106
5901882110083
5901882110090
5901882014930
5901882110151
5901882110175
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5901882132085
5901882014923
5901882014893
5901882132061
5901882017627

5901135000482

94

Przyprawa Prymat
6-20 g

liść laurowy, papryka
słodka, pieprz czarny
mielony, pieprz czarny
ziarnisty, ziele angielskie,
kminek mielony, kolendra
cała, owoce jałowca,
natka pietruszki, koperek
suszony, cebula suszona,
pieprz cytrynowy, cząber,
kmin rzymski, papryka
wędzona, czarnuszka
nasiona, anyż nasiona,
zioła kuchni polskiej,
papryka słodka
węgierska, pieprz zielony
ziarno

5901135000437
5901135000376
5901135000291
5901135000420

1,72 zł

3 900

6 708,00 zł

5901135000765
5901135013475
5901135013512
5901135000390
5901135000406
5901135000499
5901135019965
5901135028462
5901135032001
5901135031912
5901135035200
5901135035187
5901135035026
5901135038829
5901135013390
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95

Przyprawa Vegeta
podravka 75 g

--

5904353039012

2,53 zł

3 900

9 867,00 zł

96

Sezamki AHA
klasyczne 27,2 g

--

5901588066998

1,79 zł

5 850

10 471,50 zł

1,57 zł

11 700

18 369,00 zł

3,20 zł

7 800

24 960,00 zł

5900334013521

97

Sok Tymbark 200 ml

multiwitamina, malinajabłko-wiśnia, jabłkobrzoskwinia,
pomarańcza, jabłko

5900334006196
5900334000156
5900334012791
5900334012746

98

Karma dla psa
Pedigree

z wołowiną, junior
kurczak w galarecie, z
kurczakiem i jagnięciną, z
jagnięciną w galarecie

5900951017261

100 g

Łączna pula nagród w postaci produktu za 1 grosz w części II Loterii wynosi 1 547 050,05 zł brutto (słownie:
jeden milion pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych 05/100).
3.

Organizator zastrzega, że w przypadku braku dostępności w Sklepach nagród w postaci produktu za 1 grosz
wymienionych w §11 pkt1 d lub §11 pkt2 b, Laureat otrzyma rabat wgrany na Kartę odpowiadający wartości
niedostępnej nagrody.

4.

Organizator przewidział dodatkową pulę nagród („Dodatkowa pula nagród”) dla Uczestników I i II części
Loterii, która rozdysponowana będzie na zasadach wskazanych w pkt. 6 par. 10 Regulaminu w postaci
rabatu o wartości 1,00 zł na kolejne zakupy w Sklepach. Łączna ilość nagród w puli dodatkowej to 250 000
nagród o łącznej wartości 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

5.

Pula nagród w Loterii ma łączną wartość 4 486 543,88 zł brutto (słownie: cztery miliony czterysta
osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 88/100). Wartość nagród w Loterii została
ustalona na dzień 26.08.2022 roku.

6.

Uczestnikom Loterii, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nabędą prawo do nagród
nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagród (w tym wyboru sposobu
otrzymania nagrody), ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego z zastrzeżeniem §11 pkt3. Prawo do
nagrody w Loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez nagrodzonego Uczestnika.
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V.

Przyznawanie nagród w Loterii
§12
1.

Losowanie godzin do Nagród w Loterii odbędzie się w dniach 13-14.09.2022 roku w biurze Organizatora
Loterii. W trakcie losowania wylosowane zostaną godziny w formacie dzień.godzina.minuta.sekunda (dalej:
„Godzina”), które zostaną wprowadzone do systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń
sprawdzających zdrAPPkę w Loterii, w celu wyłonienia laureatów Nagród. System informatyczny służy do
sprawdzania, czy Uczestnik wygrał Nagrodę.

2.

Organizator dokona dwóch niezależnych losowań – jednego dla nagród I części Loterii oraz jednego dla
nagród II części Loterii. Organizator dokona losowania łącznie 1 276 708 Godzin, o których (lub po upływie
których) padnie wygrana (zgodnie z treścią pkt 5 niniejszego paragrafu). Godziny będą losowane z zakresu
od godziny 00:00:00 dnia 15.09.2022 roku do godziny 23:59:59 dnia 21.11.2022 roku dla nagród I części Loterii
oraz od godziny 00:00:00 dnia 15.09.2022 roku do godziny 23:59:59 dnia 10.11.2022 roku dla nagród II części
Loterii według poniższych wytycznych:
a) liczba nagród losowanych na poniedziałki, wtorki i środy (o ile nie są to dni z mnożnikami)
przypadające w terminie 15.09 - 10.11 będzie wynosiła 16 296 sztuk łącznie dla obu części Loterii,
b) liczba nagród losowanych na czwartki, piątki i soboty (o ile nie są to dni z mnożnikami)
przypadające w terminie 15.09 - 10.11 będzie wynosiła 27 411 sztuk łącznie dla obu części Loterii,
c) liczba nagród losowanych na niedziele (o ile nie są to dni z mnożnikami) przypadające w terminie
15.09 - 10.11 będzie wynosiła 8 073 sztuk łącznie dla obu części Loterii,
d) liczba nagród losowanych na dni z mnożnikami przypadające w terminie 15.09 - 10.11 będzie
wynosiła 177 799 sztuk łącznie dla obu części Loterii,
e) liczba nagród losowanych na dni 11.11-21.11 będzie się sukcesywnie zmniejszać co 2-3 dni.

3.

Losowanie przeprowadzone zostanie przez członków Komisji Loterii, o której mowa w § 16 Regulaminu
(zwanej dalej: „Komisją”). Losowanie zostanie przeprowadzone przy użyciu urządzenia do gier, które
posiada pozytywną opinię techniczną jednostki badającej i zostało zarejestrowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888) lub w sposób ręczny. W
przypadku ręcznego losowania dni będą losowane z puli losów zawierających dzień i miesiąc, godziny będą
losowane z puli losów zawierających oznaczenie godzin, natomiast minuty i sekundy będą losowane z puli
zawierającej losy z oznaczeniem minut oraz sekund. Wylosowane Godziny zostaną umieszczone na liście
wyników losowania.

4.

Lista wyników losowania zawierać będzie wskazanie daty oraz wylosowane zwycięskie Godziny, o których
(lub po upływie których) padną wygrane oraz informację, do której nagrody została przypisana zwycięska
Godzina. Lista wyników losowania Godzin jest dokumentem poufnym, niedostępnym dla osób postronnych.
Każda Nagroda wraz z odpowiadającą jej wylosowaną zwycięską Godziną zostanie wprowadzona do
systemu informatycznego obsługującego rejestrację Zgłoszeń w Loterii nie później niż do godz. 23:59:59
dnia 14.09.2022 roku.
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5.

Nagrody I stopnia I części Loterii zostaną wylosowane w ilości 1 (słownie: jednej) nagrody na każdy tydzień
liczony od czwartku do środy w terminie od 15.09.2022 roku do dnia 02.11.2022 roku oraz od czwartku do
czwartku w terminie 03.11.2022 roku do 10.11.2022 roku.

6.

Zwycięzcą Nagrody zostaje osoba (z zastrzeżeniem par. 10 pkt. 6 Regulaminu), która jako pierwsza dokona
sprawdzenia zdrAPPki o wylosowanej zwycięskiej Godzinie lub jako pierwsza dokona sprawdzenia
zdrAPPki po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny (w przypadku, gdy żaden z Uczestników nie dokona
sprawdzenia zdrAPPki o wylosowanej zwycięskiej Godzinie). Sprawdzenie zdrAPPki odbywa się poprzez
potarcie palcem ekranu telefonu i odsłonięcie pola zdrAPPki. Za czas sprawdzenia zdrAPPki uznawany jest
czas kliknięcia przez Uczestnika przycisku „zdrAPP”. W przypadku, gdy o wylosowanej zwycięskiej Godzinie
więcej niż 1 (słownie: jeden) Uczestnik dokona sprawdzenia zdrAPPki, wówczas o pierwszeństwie decyduje
czas liczony z dokładnością do tysięcznych części sekundy. Sprawdzenie zdrAPPki, które zostało
zarejestrowane w systemie jako pierwsze otrzymuje wówczas prawo do Nagrody. Zasada ta obowiązuje
również po upływie wylosowanej zwycięskiej Godziny. Po kliknięciu w Aplikacji przycisku „zdrAPP”
następuje sprawdzenie, czy Uczestnik wygrał oraz udostępnienie zakrytego pola zdrapki, pod którym
znajduje się informacja o wygranej lub jej braku. Uczestnik, aby dowiedzieć się czy wygrał, odsłania pole
zdrAPPki, pod którym ukryte są napisy/symbole. W przypadku wygrania Nagrody po odsłonięciu zakrytego
pola zdrAPPki, przynajmniej trzy nazwy/symbole Nagrody będą identyczne, a na ekranie pojawi się
symbol/informacja o wygranej Nagrodzie. W przypadku niewygrania Nagrody, po odsłonięciu pola zdrAPPki
nie będzie trzech lub większej liczby identycznych symboli/nazw zawierających informację o Nagrodzie.
Informacja o nagrodzie jest widoczna po odsłonięciu pól zdrAPPki i/lub w koncie Uczestnika w Aplikacji. W
sytuacji, w której Uczestnik kliknie pole „zdrAPP”, tym samym dokonując sprawdzenia zdrAPPki, ale nie
wyświetli mu się wynik (np. z powodu rozładowania się telefonu), powinien w najszybszym możliwym
terminie sprawdzić swoje konto w Aplikacji. W przypadku, w którym zdrAPPka była zwycięska, informacja
o wygranej nagrodzie będzie widoczna w jego koncie w Aplikacji, zaś w przypadku zdrAPPki
niewygrywającej, w Aplikacji nie będzie informacji o wygranej. W takiej sytuacji liczba dostępnych
zdrAPPek Uczestnika zostanie zmniejszona o jedną – o tę, dla której kliknął on przycisk „zdrAPP”.

7.

W przypadku pojawienia się komunikatu o problemie z połączeniem z internetem, Uczestnik powinien
sprawdzić dostęp do internetu i spróbować sprawdzić zdrAPPkę jeszcze raz.

8.

W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, innego niż błąd o przekroczeniu dozwolonej liczby
zdrAPPek do zdrapania, podczas sprawdzania zdrAPPki, Uczestnik powinien spróbować odsłonić
zdrAPPkę jeszcze raz.

9.

Zwycięskie Zgłoszenia są weryfikowane w celu ustalenia prawa do Nagrody na zasadach określonych w §
13 Regulaminu.

10. W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych problemów technicznych bądź innych po stronie
Organizatora, które uniemożliwią bądź zakłócą jednostronnie choćby chwilowo komunikację pomiędzy
Aplikacją Uczestnika, a systemem informatycznym obsługującym rejestrację Zgłoszeń w Loterii, skutkiem
czego doszłoby np. do sytuacji, w której część nagród mogłaby zostać niewydana, Organizator zastrzega
sobie prawo dodatkowego wylosowania godzin do nierozdysponowanych nagród. W takiej sytuacji,
Uczestnicy, którzy podjęli próbę zdrapania zdrAPPki, nie tracą zdrAPPki, przy pomocy której dokonywali
sprawdzenia, czy wygrali jedną z Nagród zaś nierozdysponowane Nagrody wracają do puli nagród.
Losowanie dodatkowych Godzin dla takich Nagród może zostać przeprowadzone po zakończeniu sytuacji
zakłócającej komunikację systemów, nie później niż dnia 10.11.2022 roku. W przypadku przeprowadzania

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „ZdrAPPka III edycja”

37

dodatkowego losowania Godzin, Organizator dokona powyższego losowania rozlosowując Nagrody na dni
i godziny począwszy od godziny 00:00:00 dnia następnego po losowaniu do godziny 23:59:59 dnia 21.11.2022
roku. W przypadku przeprowadzania dodatkowego losowania, Organizator przeprowadzi oddzielne
dodatkowe losowania dla nagród części I oraz części II Loterii. W sytuacji, gdyby problemy techniczne
pojawiły się po dniu 10.11.2022 roku, Nagrody, o których informacja się nie wyświetli, pozostaną
nierozdysponowane.

VI.

Weryfikacja prawa do nagrody w Loterii i sposób jej przyznania
§13
1.

O prawie do nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez komunikat w Aplikacji bezpośrednio po
wygranej.

2.

W przypadku laureatów Nagród, o których mowa w §11 pkt 1a i b (sztabki złota 31 gram (1 uncja) wraz z
dodatkową kwotą przeznaczoną na zapłatę stosownego podatku od wygranej) oraz sztabki złota 1 gram
Laureaci ci otrzymają informację w Aplikacji bezpośrednio po wygranej oraz wiadomość SMS w ciągu 3 dni
roboczych, która zawierać będzie informację o wygranej nagrodzie, a także link do formularza zwycięzcy
(„Formularz”). Wiadomość zostanie wysłana przez Organizatora. Laureat zobowiązany jest w ciągu 7 dni
kalendarzowych liczonych od daty wysłania przez Organizatora wiadomości z informacją o nagrodzie,
spełnić łącznie poniższe warunki:
a) prawidłowo wypełnić Formularz (zgodnie z pkt 3 niniejszego paragrafu) oraz
b) kliknąć ikonkę „Wyślij”.
Po spełnieniu ww. warunków link staje się nieaktywny – Uczestnik nie ma ponownego dostępu do
Formularza. W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał przekazać wypełniony Formularz w inny sposób,
chęć tę musi zakomunikować Organizatorowi kontaktując się za pomocą danych podanych w formularzu.
W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni ww. warunków w wymaganym terminie, link do Formularza traci
ważność a Uczestnik traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje nierozdysponowana.

3.

VII.

Prawidłowo wypełniony Formularz zawiera następujące dane:
a.

dla laureatów nagród I stopnia I cz. Loterii, o których mowa w par. 11 pkt 1a: imię, nazwisko,
numer telefonu, adres zamieszkania, numer i serię dokumentu tożsamości Uczestnika oraz
numer PESEL. W przypadku laureatów, którzy nie posiadają numeru PESEL, podają oni datę
urodzenia i obywatelstwo.

b.

dla laureatów nagród II stopnia I cz. Loterii, o których mowa w par. 11 pkt 1b: imię, nazwisko,
numer telefonu, adres zamieszkania,

Ogłoszenie wyników i sposób wydania nagrody
§14
1.

Wyniki Loterii będą dostępne w postaci numerów GUID użytkowników Aplikacji oraz numerów Kart
w przypadku jeśli Karta jest przypisana do danego numeru GUID, oraz informacji o nagrodzie w biurze
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Organizatora Loterii przy ul. Wrzesińskiej 12/37, 03-713 Warszawa. Ponadto Uczestnicy będą informowani
o przysługujących im nagrodach w Aplikacji.
2.

Wyniki Loterii w biurze Organizatora będą dostępne najpóźniej od dnia 30.11 2022 roku i nie krócej niż do
zakończenia Loterii.

3.

Nagrody w Loterii zostaną wydane w następujący sposób:
a) nagrody I i II stopnia części I Loterii, o których mowa w §11 pkt 1a i 1b zostaną wysłane przesyłką
pocztową lub kurierską na adres, który Laureat podał w formularzu, nie później niż 7 dni roboczych po
wypełnieniu przez Laureatów formularza, o którym mowa w §13 pkt 2.
b) pozostałe nagrody zostaną wgrane na Karty Laureatów po otrzymaniu komunikatu o wygranej w
Aplikacji, nie później niż 7 dni roboczych od otrzymania komunikatu. Laureaci powinni zrealizować
nagrody w Sklepie do dnia 30.11.2022 roku.

VIII.

4.

Aby odebrać nagrodę, wszyscy Laureaci zobowiązani są do posiadania aktywnej Karty.

5.

Nieodebrane lub niewykorzystane nagrody w terminie wynikającym z Regulaminu pozostają do dyspozycji
Organizatora.

6.

Nagrody w Loterii zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Nadzór nad przeprowadzeniem Loterii
§15
Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba ta
zobowiązana jest posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888). Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu
Loterii czuwa powołana przez Organizatora Komisja, działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego
przez Organizatora.

IX.

Postępowanie reklamacyjne
§16
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, jednak nie później niż do dnia 10.12.2022 roku.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za
pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki, które wpłynęły na
adres biura Organizatora: Grzegrzółka&Ko sp. z o.o., Wrzesińska 12/37, 03-713 Warszawa, lub data wpłynięcia
wiadomości email na skrzynkę mailową Organizatora: reklamacja@grzegrzolka.com.
2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone na piśmie (wysłane listem,
kurierem lub dostarczone osobiście) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wyłącznie wysłane
w wiadomości e-mail).
3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu zgłaszania
roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 poz. 20) pisemna lub złożona za pomocą środków
komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę
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i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz
treść żądania. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik
gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż
do dnia 10.01.2023 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
§17
Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się
wymagalne (podstawa prawna art. 21 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 888). Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia
udzielenia odpowiedzi na reklamację.

X.

Postanowienia końcowe
§18
1. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Loterią, będą rozstrzygane przez sąd
powszechny.
2. Materiały promocyjne mogą być opatrzone hasłem promocyjnym innym niż nazwa Loterii.
3. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

XI.

Dane osobowe
§19
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”,
Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestników Loterii „ZdrAPPka III edycja” w zakresie w jakim dane
osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane w celu urządzenia i organizacji Loterii oraz publikacji
informacji o laureatach w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem jest Organizator,
tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości
na adres e-mail dane@grzegrzolka.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.
b) dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej Loterii, tj. w celu przyjmowania Zgłoszeń
do Loterii, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów
prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Loterii i obowiązkami sprawozdawczymi,
c) w związku z przystąpieniem Uczestnika do Loterii dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „Delikatesy Centrum”; w zakresie w jakim dane osobowe
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Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa
i niniejszym Regulaminem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych,
d) podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii,
e) Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w ramach loterii, mają prawo do:

f)



dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;



żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do
żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu praw.



żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest oparte na
przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;



wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa).

dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom
tj. w szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji,
systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników
Loterii, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi
pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym administratorów prawnie
i księgowo,

g) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia Loterii oraz przez okres
6 miesięcy jako czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane osobowe laureatów będą
przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
h) dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy,
i)

administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
§20

W ramach Programu Lojalnościowego „Delikarta” Administratorem danych osobowych jest Eurocash
Franczyza Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z Administratorem danych można
się skontaktować poprzez adres e-mail info@delikarta.pl, formularz kontaktowy na stronie
www.delikarta.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem 662 882 662 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail
iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 61 333 22 77 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
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a) realizacji loterii – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na promocji marki Administratora oraz usług przez niego świadczonych;
b) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora, polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony swych praw.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w
szczególności agencji marketingowej organizującej loterię.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i realizacji loterii. Okres przetwarzania
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora.
Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do wzięcia udziału w loterii. Bez podania danych wzięcie
udziału w loterii nie jest możliwe.
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