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REGULAMINU
LOTERII PROMOCYJNEJ

o nazwie
„LOTERIA LOKATY SAMOCHODOWEJ”

urządzonej przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r.poz. 165).

§1
Nazwa Loterii promocyjnej:

„Loteria Lokaty Samochodowej”

§2
Nazwa podmiotu urządzającego loterię:

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

§4
Zasady prowadzenia Loterii:

1. Loteria urządzana jest przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

2. Uczestnikami Loterii  są osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności  prawnych,
które  w  terminie  od  dnia  15  listopada  2018  r.  do  dnia  28  lutego  2019  r.  
we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dokonały wpłaty kwoty co najmniej 
1  000,00  zł  lub  jej  wielokrotności  –  jako wkładów terminowych  trzymiesięcznych
Lokat Samochodowych i  utrzymywały je do końca czasu trwania loterii.  Uczestnik
Loterii  może  posiadać  wiele  losów,  a  także  wygrać  więcej  niż  jedną  nagrodę.  
Za każde 1 000,00 zł wkładu terminowej lokaty samochodowej przysługuje 1 los,  
z zastrzeżeniem §7 ust. 1.  

§5

Obszar na którym będzie urządzona Loteria:

Loteria  obejmuje  teren  działania  placówek  Wschodniego  Banku  Spółdzielczego  
w Chełmie.

§6

Czas trwania Loterii:

Od dnia 15 listopada 2018 r. do 31 maja 2019 r.
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§7

Sposób urządzania Loterii, w szczególności miejsce o termin losowania nagród:

1. W  Loterii  uczestniczą  osoby  fizyczne,  które  spełniają  warunki  określone  w  §4
niniejszego Regulaminu z wyłączeniem osób:

1) Członków organów Banku WBS (rada nadzorcza, zarząd) oraz pracowników Banku
WBS (niezależnie od podstawy zatrudnienia), a także członków ich najbliższych
rodzin.  Przez najbliższych członków rodziny rozumie się:  małżonka,  zstępnych,
wstępnych, pasierba zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.   

2) Członków Komisji Losowania,

3) Członków Komisji Nadzoru.

2. W okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 15 czerwca 2019 r. właściwe służby
Banku  WBS  opracują  wykaz  terminowych  lokat  oszczędnościowych  z  wkładami
uprawnionymi do losowania nagród,

3. Osoby,  które  założyły  wkład  oszczędnościowy  na  warunkach  określonych  
w Regulaminie, uprawnione są do sprawdzenia czy zostały zamieszczone w wykazie
osób wyznaczonych do losowania, w terminie od dnia 16 czerwca 2019 r. do dnia  
26 czerwca 2019 r. we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie, przy ul. I Pułku
Szwoleżerów 9, 22-100 Chełm.

4. Losowanie  nagród  odbędzie  się  29  czerwca  2019  roku,  na  Placu  Edwarda
Łuczkowskiego, 22-100 Chełm.

5. Godzina  rozpoczęcia  losowania  nagród  ustalona  zostanie  odrębnie  przez  Zarząd
Banku  WBS,  który  informację  powyższą  poda  do  publicznej  wiadomości  przez
ogłoszenie, między innymi na tablicy ogłoszeń we Wschodnim Banku Spółdzielczym 
w Chełmie oraz we wszystkich oddziałach Banku.  

§8

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii:

1. Weryfikacja wykazu wkładów terminowych do losowania dokona 4 – osobowa komisja
Losowania  powołana  przez  Zarząd  Banku  WBS,  wyłoniona  spośród  pracowników
Banku.

2. W skład Komisji Losowania nie mogą wchodzić: 

1) Członkowie  organów  statutowych  Banku  WBS  (Członkowie  Rady  Nadzorczej  
i Zarządu Banku),

2) Główny Księgowy Banku WBS,

3) Pracownicy  Banku  WBS  obsługujący  rachunki  oszczędnościowe  z  wkładami
premiowanymi dodatkowymi nagrodami.

3. Do zadań Komisji Losowania należy sprawdzenie czy przygotowany przez właściwe
służby Banku WBS wykaz terminowych lokat oszczędnościowych obejmuje wszystkie
wkłady, o których mowa w § 4 Regulaminu.

4. Komisja  Losowania  ma obowiązek sprawdzić  czy  liczba  losów przygotowanych  do
losowania  jest  zgodna  z  ilością  wykazaną  w  wykazie  wkładów  uprawnionych  do
losowania.  Po  dokonaniu  sprawdzenia  losów,  Komisja  włoży  je  do  pudeł,  które
zapieczętuje.      

5. W  przypadku  stwierdzenia,  że  w  wykazie  wkładów  uprawnionych  do  losowania,
opracowanym przez właściwe służby Banku WBS błędnie pominięto lub dopisano dany
wkład - Komisja Losowania w wykazie tym dokona właściwej korekty. Po weryfikacji

2/6



Zał. nr 2 do Uchwały Nr 59/1/2018 Zarządu Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie z dnia 26.10.2018 r.

Komisja  w  wykazie  dokona  oznaczenia  wkładów  przez  nadanie  im  numeracji
porządkowej.

6. Z przebiegu prac Komisja Losowania sporządza protokół, w którym podaje m. in.:

 skład Komisji,

 datę przeprowadzonego sprawdzenia wkładów uprawnionych do losowania,

 ogólną  liczbę  terminowych  lokat  oszczędnościowych,  na  których  zgromadzono
wkłady,

 opis czynności weryfikacyjnych,

 podpisy.

7. Członkowie  Komisji  Losowania  podpisują  zweryfikowany  wykaz  wkładów
uprawnionych do losowania i dołączają do swojego protokołu jako załącznik,

8. Losowania nagród dokonuje Komisja Losowania. 

9. Zarząd Banku WBS powołuje, w drodze Uchwały Komisję Nadzoru.

10.Nadzór  i  kontrolę  nad  prawidłowością  urządzania  Loterii  Lokaty  Samochodowej
sprawuje Komisja Nadzoru.

11.Losowanie  nagród,  o  których mowa w § 8  pkt  16 lit.  d)  będzie  miało  charakter
publiczny.

12.Przed przystąpieniem do losowania Komisja Losowania przekazuje za potwierdzeniem
Komisji  Nadzoru komplet  swojej  dokumentacji,  a  w szczególności  zweryfikowany  
i  podpisany  wykaz  wkładów uprawnionych  do  losowania  oraz  protokół  z  prac  tej
Komisji.

13.Bezpośrednio przed losowaniem Komisja Nadzoru:

1) sprawdza  pod  względem  formalnym  wykaz  wkładów  zweryfikowanych  
do losowania, co potwierdza swoimi podpisami na liście,

2) sprawdza liczbę losów przygotowanych do losowania,

3) sprawdza pojemnik, z którego losowane będą losy.

14. Jeżeli Komisja nadzoru w toku prac sprawdzających stwierdzi błędy, to dokona ich
korekty,

15.O  godzinie  podanej  w  ogłoszeniu,  Przewodniczący  Komisji  Nadzoru  zarządza
rozpoczęcie losowania, wyjaśniając zasady jego przebiegu  oraz ogłasza ogólną liczbę
terminowych  lokat  oszczędnościowych  zakwalifikowanych  do  losowania  i  rodzaju
nagród do rozlosowania.

16.Sposób losowania jest następujący:

1) członkowie Komisji Losowania sprawdzają czy zbiornik przeznaczony do losowania
jest pusty,

2) członkowie Komisji Losowania sprawdzą komplet liczby losów do losowania,

3) Komisja Losowania wsypuje wszystkie losy do zbiornika,

4) nagrody losowane będą w kolejności podanej w załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu,

5) po  wielokrotnym  zamieszaniu  losów  w  pojemniku,  wyznaczone  przez
Przewodniczącego Komisji  dziecko wyjmuje ze zbiornika pojedynczo jeden los  
i wręcza go Przewodniczącemu Komisji Losowania,

6) z  otrzymanego  losu  Przewodniczący  odczytuje  numer,  który  oznacza  liczbę
porządkową,  pod  jaką  w  wykazie  wkładów  zakwalifikowanych  do  losowania
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zamieszczona jest terminowa lokata oszczędnościowa, na którą padła wylosowana
nagroda,

7) odczytany numer losu Komisja wpisuje do protokołu oraz zamieszcza wzmiankę
przy  odpowiadającym  mu  numerze  w  wykazie  wkładów  zakwalifikowanych  
do losowania,

8) los  wylosowany nie  wraca  do  pojemnika  z  losami  uczestniczącymi  w dalszym
losowaniu,

9) w dalszej  kolejności  Komisja  Losowania  powtarza  wszystkie  czynności  podane
wyżej  od ppkt 5) do ppkt 8), aż do pełnego rozlosowania nagród wymienionych
w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

17.Po  rozlosowaniu  wszystkich  nagród  Przewodniczący  Komisji  Losowania  ogłasza
zakończenie losowania.

18.Z przebiegu losowania Komisja Losowania sporządzi protokół.

§9

Sposób i termin ogłaszania wyników:

1. Wyniki losowania nagród ogłasza obecnym na sali w dniu losowania Przewodniczący
Komisji Nadzoru,

2. Zarząd Banku WBS wyniki losowania poda do wiadomości przez ich ogłoszenie na
tablicy  ogłoszeń  w  Banku  WBS  i  jego  placówkach  w  terminie  3  dni  od  dnia
przeprowadzenia losowania,

3. Posiadacze  terminowych  lokat  oszczędnościowych,  na  które  padła  wylosowana
nagroda, którzy nie byli  obecni przy losowaniu, zostaną powiadomieni w terminie  
14  dni  od  dnia  losowania,  tj.  29  czerwca  2019  roku,  pisemnie  za  zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przez Zarząd Banku WBS o wyniku losowania oraz terminie 
i miejscu, w który należy dokonać odbioru nagrody.    

§10

Miejsce i termin wydawania wygranych:

1. Odbiór  wylosowanych  nagród,  od  których  należy  uiścić  podatek,  odbywa  się  od
następnego  dnia  roboczego  po  losowaniu  przez  posiadacza  terminowych  lokat
oszczędnościowych, na które padła wygrana nagroda.

2. Nagrody,  zwolnione  z  podatku  zostaną  wydane  po  ogłoszeniu  imienia  i  nazwiska
laureata.

3. Miejsce  wydania  wygranych  nagród  -  siedziba  Banku  WBS,  ul.  I  Pułku  
Szwoleżerów 9, 22-100 Chełm,

4. Termin wydania nagród od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

5. Nagrody przewidziane w niniejszej loterii wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi
przepisami  podatkowymi,  przy  czym  obowiązek  uiszczenia  podatku,  spoczywa  
na osobach, które zostały laureatami „Loterii Lokaty samochodowej„

6. Przekazanie  nagród  nastąpi  na  podstawie  protokołu  zdawczo  odbiorczego,  który
podpisują:  osoba  odbierająca  i  przedstawiciel  Banku  WBS  wydający  nagrodę,  
po uprzednim uiszczeniu podatku, o którym mowa w §10 pkt 4.
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§11

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji:

1. Osoby  spełniające  wszelkie  wymogi  Loterii  Lokaty  Samochodowej  mogą  składać
pisemne reklamacje odnoszące się do przebiegu loterii  do powołanej przez Zarząd
Banku WBS Komisji Nadzoru na adres Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie,
ul. I Pułku Szwoleżerów 9, 22-100  Chełm do dnia  7 lipca 2019 r. O zachowaniu
terminu  do  wniesienia  reklamacji  decyduje  data  stempla  pocztowego,  
z  zastrzeżeniem,  iż  pod  uwagę  będą  brane  przesyłki  zawierające  datę  stempla
pocztowego zgodnie z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby organizatora
nie później niż do dnia 14 lipca 2019 r. Reklamacje złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.

2. Reklamacje  powinny zawierać imię,  nazwisko, dokładny adres Reklamującego,  jak
również opis i powód reklamacji.

3. Osoba  wnosząca  reklamację  zostaje  szczegółowo,  pisemnie  poinformowana  
o  wynikach  jej  rozpatrzenia  w  terminie  14  dni  od  daty  wpłynięcia  reklamacji.
Ostateczny termin odpowiedzi upływa do dnia 28 lipca 2019 r.      

§12

Termin przedawnienia roszczeń:

1. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 
6 miesięcy od daty wymagalności, tj. od dnia odbioru nagrody.

Bieg  przedawnienia  roszczeń  ulega  zawieszeniu  na  okres  od  dnia  wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

2. Jeżeli właściciel wkładu zawiadomiony o wylosowaniu nagrody nie zgłosi się po jej
odbiór  w w/w terminie, nagroda staje się własnością Banku WBS.

§13

Wartości puli nagród:

1. Ogólna  wartość  nagród  dla  uczestników  Loterii  promocyjnej  wynosi  na  dzień  
26 października 2018 roku – 49 200,00 zł.

2. Wykaz nagród określa załącznik nr 1 do mniejszego Regulaminu.

§14

Zawiadomienie  uczestników  Loterii  Promocyjnej  Lokaty  Samochodowej  
o warunkach uczestnictwa i udziale w Loterii Promocyjnej, określenie terminu
rozpoczęcia, zakończenia i wydania nagród:  

Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie od dnia 15 grudnia 2018 r. poda
do  publicznej  wiadomości  warunki  uczestnictwa  w  „Loterii  Lokaty  Samochodowej”
poprzez:

1) Umieszczenie  na  stronie  internetowej  Banku  www.wbschelm.pl,  tablicach
ogłoszeń  w  Banku  WBS,  jego  oddziałach  i  filiach  „Regulaminu  Loterii
Promocyjnej”,

2) Zamieszczenie w prasie lokalnej szczegółowych warunków uczestnictwa w Loterii
Lokaty Samochodowej w Banku WBS,
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3) Umieszczenie w siedzibach jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się
na  terenie  działania  Banku  WBS  komunikatów  warunków  uczestnictwa  
w organizowanej przez Bank WBS „Loterii Lokaty Samochodowej”, 

4) Przygotowanie ulotek informujących o zasadach, warunkach i terminie loterii,

5) Propagowanie  w  środowisku  zasad  Loterii  przez  członków  organów
samorządowych: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników Banku WBS.  

6) Innych kanałach komunikacji.

§15

Postanowienia końcowe:

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Wschodni Bank Spółdzielczy 
w Chełmie w ramach i na potrzeby Loterii zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych 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 osobowych), ustawą z dnia 10 maja
2018 r. (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.  o
świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz 1204 z późn.
zm.),  w  tym  w  celu  przesyłania  informacji  marketingowej  i  handlowej  drogą
elektroniczną. 

2. Administratorem danych osobowych jest Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.
Uczestnikowi, który podał swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawienie.  
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