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Regulamin loterii fantowej „Kaziukowa loteria fantowa” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Kaziukowa 

loteria fantowa”. 

2.Organizatorem Loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Miejsko-Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Ireny Ostaszyk z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 9 w Mordach. 

3.Organizator Loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Mazowieckiego Urzędu Celno-

Skarbowego. 

4.Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). 

5.Loteria jest organizowana w Mordach na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku  

Kultury w Mordach przy ulicy Parkowej 9. 

6.Dochód z Loterii zostanie w całości przeznaczony na zakup nowości wydawniczych 

(książek) do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach. 

7.Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału 

w Loterii.  

8.Loteria rozpocznie się w dniu 7 marca 2019 r. i zakończy się w dniu 8 kwietnia 2019 r. 

(wskazany powyżej okres uwzględnia postępowanie reklamacyjne, o którym mowa 

w § 4 pkt. 4). 

9.Sprzedaż losów odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 11.00 w dniu 7 marca 

2019 r. w Mordach na placu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku  Kultury w Mordach przy 

ulicy Parkowej 9. 

10.Organizator przewiduje sprzedaż 210 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu 

loteryjnego wynosi 2 złote brutto. Poszczególne losy loteryjne oznaczone są kolejnymi 

numerami od 1 do 210 i pieczęcią Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny 

Ostaszyk. Kupujący losują kupon losu i mogą odebrać nagrodę od razu. 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Loterii 

1.Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być osoba 

pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia. 

2.Przystąpienie uczestnika do Loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest 

równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze 

zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad. 

3.Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest:  

a) zakup losu loteryjnego za kwotę 2 zł brutto za sztukę w miejscu, o których mowa 

w § 1 pkt. 9 Regulaminu,  

b) uczestnik nabywa los, losując kupon z pojemnika. 

4.Każdy z uczestników Loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów 

loteryjnych. 

§ 3 Nagrody loterii fantowej 

1.Łączna wartość puli nagród wynosi 885,00 złotych brutto. 
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2.Wykaz nagród stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3.Procentowawartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży 

losów loteryjnych wynosi 210,71%. 

4.Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody 

od sponsorów i darczyńców. 

5.Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi oraz 

używanymi w bardzo dobrym stanie. Ich liczba odpowiada liczbie losów. Wartość 

fantów używanych została określona w drodze szacowania. 

6.Losowanie nagród odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r. w godz. 8.00-11.00. Losowanie 

odbędzie się spośród wszystkich losów. Każdy los wygrywa. 

7.Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone w obecności 3 osób 

wchodzących w skład Komisji Loterii „Kaziukowa loteria fantowa” powołanej przez 

Organizatora (w jej skład wejdą: dyrektor biblioteki oraz 2 bibliotekarzy), której 

przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. 

8.Wydanie nagród zwycięzcom następuje bezpośrednio po wylosowaniu losu 

z numerem nagrody w miejscu losowania. 

9.W przypadku nieodebrania nagrody, zwycięzca Loterii traci prawo do nagrody 

i nagroda pozostaje własnością Organizatora. Niewylosowane nagrody pozostają 

własnością Organizatora. 

10.Każdy uczestnik Loterii losuje kartkę z numerem, podaję ją osobie czuwającej nad 

Loterią i odbiera nagrodę. 

 

§ 4 Zasady postępowania reklamacyjnego 

1.Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Loterii oraz po jej 

zakończeniu, nie później niż do 8 kwietnia 2019 r. 

2.Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.  

 

 


