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REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 

POD NAZWĄ „MEGA LOTERIA W HOMEPARK!” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą „MEGA LOTERIA W HOMEPARK!” (zwana dalej: 

„Loterią”). 

2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-335) przy  

ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, 

opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer statystyczny REGON 

140487829 („Organizator”).  

3. Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  

w Warszawie oraz niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”).  

4. Loteria prowadzona jest na terenie Centrum Handlowego HOMEPARK Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 

Janki oraz Centrum Handlowego HOMEPARK Targówek, ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa (zwanych 

dalej: „Centrum” albo „Centrami”). 

5. Celem Loterii jest zwiększenie frekwencji klientów Centrów, promocja, wzrost sprzedaży towarów  

i usług w sklepach i punktach usługowych biorących udział w Loterii na terenie Centrów. 

6. Centra są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach: od 10:00 do 21:00 oraz w niedziele handlowe: 

• HOMEPARK Janki w godzinach od 10:00 do 18:00; 

• HOMEPARK Targówek w godzinach od 10:00 do 19:00. 

7. W Loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, dokonująca zakupu na terenie 

Centrum w punktach biorących udział w Loterii wskazanych w Załączniku nr 1, będąca konsumentem 

w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, która spełnia warunki niniejszego regulaminu 

(„Regulamin”).  

8. W Loterii nie mogą uczestniczyć i otrzymać nagród: członkowie Komisji Loterii, właściciele  

i pracownicy Organizatora, pracownicy administracji Centrów, właściciele i najemcy oraz pracownicy: 

punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum w tym również ochrony, 

serwisu sprzątającego i technicznego Centrów oraz ich rodziny: tj. małżonkowie, dzieci, rodzice, 

rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego 

Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba 

współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy 

zlecenia). 

9. Loteria zaczyna się w dniu 13.12.2021 roku, a kończy w dniu 21.04.2022 roku (włączając w to 

postępowanie reklamacyjne). 

10. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie usługi i towary (z wyłączeniem napojów alkoholowych, 

preparatów do początkowego żywienia niemowląt, produktów tytoniowych, e-papierosów  
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i produktów leczniczych (leków), zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów 

bukmacherskich, doładowań kart telefonicznych, kart podarunkowych, bonów i talonów 

podarunkowych) dostępne sklepach oraz punktach handlowo-usługowych i gastronomicznych na 

terenie Centrów wskazanych w Załączniku 1 do Regulaminu. 

11. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Loterii odbywa się w terminie od dnia  

13.12.2021 roku do dnia 04.02.2022 roku w sklepach, punktach handlowo-usługowych  

i gastronomicznych na terenie danego Centrum określonych w Załączniku 1 do Regulaminu,  

w godzinach otwarcia Centrów, z uwzględnieniem indywidualnych godzin pracy sklepów i punktów 

handlowo-usługowych i gastronomicznych zlokalizowanych w Centrach, z zastrzeżeniem,  

że w dniach  05.12.2021 roku, 02.01.2022 roku, 09.01.2022 roku, 16.01.2022 roku oraz 23.01.2022 roku 

handel na terenie Centrów jest ograniczony (w związku z niedzielą niehandlową większa część 

punktów sprzedaży jest nieczynna). Zakupy dokonane w punktach sprzedaży otwartych w tych dniach 

są brane pod uwagę w Loterii. 

12. Zakup towarów i usług objętych Loterią przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału  

w Loterii.  

 

II. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 

13. Uczestnikiem Loterii może zostać osoba wskazana w pkt 7-8 Regulaminu, która spełni łącznie 

następujące warunki („Uczestnik”): 

a) dokona jednorazowej (na jednym dowodzie zakupu) transakcji zakupu towarów/usług („Zakup 

Promocyjny”), objętych Loterią (pkt 10 Regulaminu) za kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł brutto w 

terminie od dnia 13.12.2021 roku do dnia 04.02.2022 roku w sklepach i punktach handlowo-

usługowych i gastronomicznych określonych w Załączniku 1 do Regulaminu, w godzinach 

otwarcia Centrów oraz godzinach otwarcia sklepów i punktów znajdujących się w danym 

Centrum. 

b) w terminie od dnia 13.12.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 04.02.2022 roku dokona prawidłowego 

zgłoszenia w Loterii na zasadach określonych w pkt 14.  

14. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii (zwane dalej „Zgłoszeniem”) polega na dokonaniu rejestracji 

na stronie internetowej loterii www.homeparktargowek.pl lub www.homeparkjanki.pl poprzez 

wypełnienie formularza, w którym Uczestnik jest zobowiązany jest: 

a) podać swoje dane w postaci: 

• imienia i nazwiska,   
• numeru telefonu kontaktowego,  
• adresu e-mail, 

b) podać dane dotyczące Zakupu Promocyjnego: 

• numer dowodu Zakupu Promocyjnego, 
• datę dokonania Zakupu Promocyjnego, 
• wskazać odpowiednie miejsce dokonania Zakupu Promocyjnego, 

c) potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem (przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru), 

d) wyrazić zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru) na przetwarzanie podanych 
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przez siebie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzenia Loterii,  

e) oświadczyć (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru), że nie należy do grona osób 

wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 8 Regulaminu, 

f) zatwierdzić Zgłoszenie klikając polecenie ”wyślij”, które powoduje zapisanie Zgłoszenia  

w systemie informatycznym przyjmującym Zgłoszenia. 

15. Po zatwierdzeniu prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia system informatyczny wyświetli na ekranie 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Dodatkowo do Uczestnika, który prawidłowo wypełnił Zgłoszenie 

zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na 

adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości zgłoszeń  

z zastrzeżeniem, że na jeden Dowód Zakupu może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia.  

16. Dowodem zakupu w Loterii mogą być wyłącznie oryginalne paragony fiskalne lub faktura VAT 

wystawiona na osobę fizyczną z zastrzeżeniem pkt 7, tzw. faktura konsumencka. 

17. Uczestnik jest zobowiązany zachować w trakcie trwania Loterii oryginały Dowodów Zakupu, na 

podstawie których dokonał Zgłoszenia w Loterii. W przypadku Dowodów Zakupu, na których widnieją 

zakupy produktów wyłączonych z Loterii, o których mowa w pkt 10 Regulaminu, podstawą do udziału 

w Loterii będzie kwota Dowodu Zakupu, która po pomniejszeniu o wartość zakupu produktów 

wyłączonych wynosi minimum 100,00 zł brutto. 

 

III. NAGRODY 

18. W Loterii przewidziane zostały następujące nagrody:  

a) Jedna Nagroda Główna o łącznej wartości 44.420,00 zł brutto, w skład której wchodzi: 

i) samochód osobowy marki Toyota Aygo rocznik 2021 o wartości 39.978,00 zł brutto, 

ii) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 4.442,00 zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie 

podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego 

podatku od nagrody. 

b) Nagroda I stopnia: telewizor LCD o wartości 3.369,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 

6.738,00 zł z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 374,00 zł do każdej z nagród (748,00 zł 

brutto łącznie do 2 nagród), która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, lecz zostanie 

przeznaczona na zapłatę podatku od wygranej – 2 nagrody o łącznej wartości 7.486,00 zł brutto, 

po 1 nagrodzie na każde Centrum, 

c) Nagroda II stopnia: tablet 128GB o wartości 2.749,00 zł brutto – 2 nagrody o łącznej wartości 

5.498,00 zł z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 305,00 zł do każdej z nagród (610,00 zł 

brutto łącznie do 2 nagród), która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, lecz zostanie 

przeznaczona na zapłatę podatku od wygranej – 2 nagrody o łącznej wartości 6.108,00 zł brutto, 

po 1 nagrodzie na każde Centrum, 

d) Nagroda III stopnia: laptop o wartości 1.949,00 zł brutto - 2 nagrody o łącznej wartości 3.898,00 

zł brutto, po 1 nagrodzie na każde Centrum, 

e) Nagroda IV stopnia: robot kuchenny o wartości 1.799,00 zł brutto - 2 nagrody o łącznej wartości 

3.598,00 zł brutto, po 1 nagrodzie na każde Centrum, 

f) Nagroda V stopnia: konsola Xbox o wartości 1.498,00 zł brutto - 2 nagrody o łącznej wartości 

http://www.grzegrzolka.com/
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2.996,00 zł brutto, po 1 nagrodzie na każde Centrum, 

g) Nagroda VI stopnia: robot sprzątający o wartości 1.299,00 zł brutto - 2 nagrody o łącznej wartości 

2.598,00 zł brutto, po 1 nagrodzie na każde Centrum, 

h) Nagroda VII stopnia: wyciskarka wolnoobrotowa o wartości 1.079,00 zł brutto - 2 nagrody  

o łącznej wartości 2.158,00 zł brutto, po 1 nagrodzie na każde Centrum, 

i) Nagroda VIII stopnia: smartphone Redmi 10 o wartości 999,00 zł brutto - 4 nagrody  

o łącznej wartości 3.996,00 zł brutto, po 2 nagrody na każde Centrum, 

j) Nagroda IX stopnia: słuchawki bezprzewodowe o wartości 299,00 zł brutto – 4 nagrody  

o łącznej wartości 1.196,00 zł brutto, po 2 nagrody na każde Centrum. 

19. Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi 78.454,00 zł brutto. 

20. Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.).  

21. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie istnieje także 

możliwość zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani żądania wymiany nagrody 

przewidzianej Regulaminem na jej ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny. 

 

IV. SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW NAGRÓD W LOTERII 

22. Losowania nagród odbędą się w biurze Organizatora Loterii przy ul. Wrzesińskiej 12/37 w Warszawie 

z zastrzeżeniem, że losowanie Nagrody Głównej (tj. losowanie w dniu 05.02.2022 roku) może odbyć 

się w biurze Organizatora Loterii przy ul. Wrzesińskiej 12/37 w Warszawie  lub na terenie Centrum 

Handlowego HOMEPARK Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Janki. Decyzja o miejscu losowania Nagrody 

Głównej zapadnie zgodnie z sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi przepisami, a miejsce 

losowania zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej loterii najpóźniej do 

28.01.2022 roku. Losowania odbędą się terminach: 

 

Data losowania Zakres zgłoszeń Nagroda 

20.12.2021 r. od 13.12.2021 roku do 19.12.2021 roku włącznie 2 x Nagroda I stopnia 

27.12.2021 r. od 13.12.2021 roku do 26.12.2021 roku włącznie 
2 x Nagroda II stopnia   

4 x Nagroda VIII stopnia 

10.01.2022 r. od 13.12.2021 roku do 06.01.2022 roku włącznie 
2 x Nagroda III stopnia 
4 x Nagroda IX stopnia 

13.01.2022 r. od 13.12.2021 roku do 12.01.2022 roku włącznie 
2 x Nagroda IV stopnia 
2 x Nagroda VI stopnia 

20.01.2022 r. od 13.12.2021 roku do 19.01.2022 roku włącznie 2 x Nagroda V stopnia 

27.01.2022 r. od 13.12.2021 roku do 26.01.2022 roku włącznie 2 x Nagroda VII stopnia 

05.02.2022 r. od 13.12.2021 roku do 04.02.2022 roku włącznie Nagroda Główna 
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23.  Podczas losowań Nagród I-IX nagrody zostaną wylosowane w następujący sposób: spośród Zgłoszeń 

dotyczących danego Centrum (odpowiednio HOMEPARK Janki i HOMEPARK Targówek) zostaną 

wylosowane Zgłoszenia zwycięskie i rezerwowe 1 do danej nagrody. W pierwszej kolejności zostanie 

wylosowane Zgłoszenie zwycięskie do danej nagrody spośród Zgłoszeń z jednego Centrum  

a następnie spośród tych samych Zgłoszeń zostanie wylosowane Zgłoszenie rezerwowe 1 do tej 

nagrody. Podczas losowania Nagrody Głównej spośród Zgłoszeń dotyczących łącznie obu Centrów 

zostanie wylosowane 1 zgłoszenie zwycięskie do Nagrody Głównej a następnie Zgłoszenie 

rezerwowe 1 do tej nagrody. Baza Zgłoszeń do tego losowania zostanie ułożona według kolejności 

dokonywania Zgłoszeń, niezależnie od tego, którego Centrum dotyczyło Zgłoszenie. Wszystkie 

losowania zostaną przeprowadzone w sposób ręczny lub przy użyciu urządzenia losującego. Nagrody 

losowane będą w następujący sposób: do każdego Zgłoszenia dopuszczonego do losowania, 

przypisywana jest (w programie komputerowym) liczba porządkowa. Liczby porządkowe będą równe 

liczbie Zgłoszeń dopuszczonych do losowania (zwanych dalej „Liczbami Porządkowymi”).  

W przypadku losowania z użyciem urządzania losującego, urządzenie wylosuje zwycięskie Liczby 

Porządkowe. W przypadku losowania ręcznego Organizator przygotuje odpowiednią liczbę urn, 

których liczba będzie zależna od ilości cyfr w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: jeżeli 

ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546, to urn będzie 5). Pierwsza urna odpowiada cyfrze 

jedności, druga cyfrze dziesiątek, trzecia cyfrze setek, itd.. W każdej z urn (z wyjątkiem ostatniej urny) 

będą się znajdowały losy z cyframi z zakresu 0-9. W ostatniej urnie znajdą się losy z cyframi  

z zakresu określonego przez wartość ostatniej cyfry w ostatniej Liczbie Porządkowej (przykładowo: 

jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 23.546 Zgłoszeń, to zakres losów z cyframi w ostatniej 

urnie będzie 0-2). Losowanie nagrody odbywa się poprzez ręczne wylosowanie losów. Losowanie 

poszczególnych cyfr tworzących losowaną Liczbę Porządkową odbędzie się począwszy od urny 

przeznaczonej do losowania jednostek, następnie liczby dziesiątek, setek i dalej odpowiednio.  

W wypadku, gdy podczas losowania kolejnych cyfr tworzących Liczbę Porządkową zdarzy się, że 

wylosowane cyfry utworzą kombinację, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, wówczas 

losowanie danej cyfry, po wylosowaniu której okaże się, że dana kombinacja tworzy Liczbę 

Porządkową, która nie występuje na liście Zgłoszeń uprawnionych do danego losowania, będzie 

powtarzane do momentu jej wylosowania (przykładowo: jeżeli ostatnia Liczba Porządkowa wyniesie 

539 i z pierwszej urny wylosowano nr 7, z drugiej urny wylosowano cyfrę 4, a z trzeciej cyfrę 5, to 

wylosowane cyfry tworzą kombinację 547, która nie występuje wśród Liczb Porządkowych, w takim 

wypadku losowanie z trzeciej urny odpowiadającej trzeciej cyfrze Liczby Porządkowej jest 

powtarzane do momentu wylosowania cyfry, która występuje wśród Liczb Porządkowych wraz  

z końcówką 47). Losowania będą prowadzone do momentu wylosowania Liczby Porządkowej 

znajdującej się na liście Zgłoszeń uprawnionych do losowania. Losowanie nagród odbywa się pod 

nadzorem wewnętrznej komisji (zwanej dalej „Komisją”), o której mowa w pkt 36 Regulaminu. 

Decyzję o tym, czy losowanie odbędzie się w sposób ręczny czy przy użyciu urządzenia losującego, 

podejmuje Komisja. 

24. Wylosowane w trakcie losowania Zgłoszenia zostaną zweryfikowane w celu potwierdzenia prawa do 

nagrody na zasadach opisanych w pkt 25-32 Regulaminu. 

 

 

http://www.grzegrzolka.com/


 

 

 
 

REGULAMIN LOTERII „MEGA LOTERIA W HOMEPARK!” 

www.grzegrzolka.com                                                                                                                                                                                      6 

V. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY  

25. W ciągu 1 dnia roboczego od dnia losowania (tj. odpowiednio w dniu 21.12.2021 roku; 28.12.2021 roku;  

11.01.2022 roku; 14.01.2022 roku; 21.01.2022 roku; 28.01.2022 roku; 07.02.2022 roku), pod numer telefonu 

podany w wylosowanym Zgłoszeniu będą dzwonić przedstawiciele Organizatora z informacją  

o wygranej nagrodzie i trybie jej odbioru. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: 

nie odebranie 3 próby połączenia, nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie 

się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza 

zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak 

możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu). 

26.  Ponadto, Laureaci otrzymają wiadomość e-mail z informacją o wygranej i trybie weryfikacji prawa do 

nagrody. Organizator może także wysłać bezpłatną dla Uczestnika wiadomość SMS  

z informacją o wygranej. Wiadomość o wygranej (w formie e-mail bądź SMS) zawierać będzie 

również Formularz Laureata (zwany dalej: „Formularzem Laureata”). 

27.  Podczas rozmowy telefonicznej lub w wiadomości e-mail/SMS, o których mowa w pkt 25-26 

Regulaminu Organizator zażąda od Laureata doręczenia na adres mailowy biura Organizatora 

biuro@grzegrzolka.com, nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych (tj. odpowiednio do dnia: 

26.12.2021 roku; 02.01.2022 roku; 16.01.2022 roku.; 19.01.2022 roku; 26.01.2022 roku; 02.02.2022 roku.; 

12.02.2022 roku) od dnia powiadomienia o wygranej (decyduje data wpływu na ww. adres 

Organizatora) wypełnionego Formularza Laureata, który będzie zawierał następujące dane: imię  

i nazwisko laureata, miejscowość zamieszkania laureata. W przypadku laureatów Nagrody Głównej 

oraz nagród I-II stopnia Formularz Laureata będzie zawierał ponadto następujące dane: nr i serię 

dokumentu tożsamości, numer PESEL (w sytuacji, w której laureat nie posiada numeru PESEL podaje 

on datę urodzenia oraz obywatelstwo), adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym  

i miejscowością. Ponadto Organizator może żądać od laureata przesłania skanu lub zdjęcia Dowodu 

Zakupu, którego dane zostały podane w wylosowanym Zgłoszeniu. Na zakończenie rozmowy 

Organizator może wysłać do Laureata wiadomość e-mail zawierającą przekazane telefonicznie 

informacje dotyczące weryfikacji prawa do nagrody. 

28. W przypadku, gdy weryfikowany Laureat Nagrody Głównej oraz Nagród I-IX stopnia nie spełni 

któregoś z warunków określonych w pkt 27 Regulaminu lub przesłane dokumenty lub dane określone 

w pkt 27 Regulaminu nie będą spełniały warunków Regulaminu, wówczas traci on prawo do nagrody, 

które przechodzi na osobę z Listy rezerwowej dotyczącej danej nagrody. W przypadku, gdy zachodzą 

wątpliwości, co do prawidłowości przesłanej kopii (skanu lub zdjęcia) dowodu Zakupu promocyjnego, 

Organizator ma prawo zażądać wglądu do oryginału dowodu Zakupu promocyjnego. Takie żądanie 

może zostać postawione telefonicznie lub w wiadomości e-mail lub wiadomości SMS wysłanej 

najpóźniej do dnia 28.02.2022 roku. Uczestnik jest zobowiązany wysłać oryginał dowodu Zakupu 

promocyjnego (którego kopię przesłał) przesyłką kurierską lub pocztową (list polecony) na adres 

podany w wysłanej przez Organizatora wiadomości e-mail, w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty 

przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania 

przez Uczestnika ww. przesyłki kurierskiej lub pocztowej, które wpłynęły na podany adres nie później 

niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia. 

29.  Weryfikowana osoba z Listy rezerwowej do danej nagrody zostanie powiadomiona telefonicznie  

http://www.grzegrzolka.com/
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i mailowo zgodnie z trybem pkt 25-26 Regulaminu na numer telefonu i adres e-mail podany  

w wylosowanym Zgłoszeniu rezerwowym w ciągu 1 dnia roboczego liczonego od ostatecznego dnia, 

w którym powinny wpłynąć na adres e-mail Organizatora biuro@grzegrzolka.com dokumenty i dane 

określone w pkt 27 Regulaminu od poprzednio weryfikowanego Laureata danej nagrody, lub dnia, w 

którym Organizator po weryfikacji dokumentów i danych określonych w pkt 27 Regulaminu 

przesłanych przez poprzednio weryfikowanego Uczestnika (w przypadku żądania Organizatora) 

stwierdził, że nie spełniają one warunków Regulaminu. 

30. Weryfikacja Uczestników, których Zgłoszenia zostały wylosowane jako rezerwowe do danej nagrody 

będzie przebiegała zgodnie z procedurą określoną w pkt 29-30 Regulaminu do czasu przyznania 

prawa do nagrody lub zakończenia czasu weryfikacji. W przypadku, gdy weryfikowany Laureat z Listy 

rezerwowej do Nagrody Głównej lub Nagród I–IX stopnia nie spełni któregoś z warunków 

określonych w pkt 25-29 Regulaminu lub przesłane dokumenty bądź dane określone w pkt 27 

Regulaminu nie będą spełniały warunków Regulaminu albo wszystkie trzy próby połączeń, o których 

jest mowa w pkt 25 Regulaminu będą nieudane, wówczas traci on prawo do nagrody, która pozostaje 

nierozdysponowana. 

31. Procedura weryfikacyjna prawa do nagród zakończy się najpóźniej w dniu 08.03.2022 roku.  

32.  Weryfikowana osoba utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli: 

a) nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub 

b) z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mogła odebrać nagrody; lub 

c) nie prześle dokumentów i danych określonych w pkt 27 Regulaminu w terminie określonym  

w tym samym pkt); lub 

d) przesłane dokumenty lub dane wskazane w pkt 27 Regulaminu będą niezgodne  

z postanowieniami Regulaminu; lub przesłane zgodnie z pkt 28 Regulaminu dokumenty będą 

podrobione lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD 

33. Wyniki Loterii w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska laureata będą dostępne w biurze 

Organizatora w Warszawie (03-713) przy ul. Wrzesińskiej 12/37 oraz na stronach 

www.homeparktargowek.pl i www.homeparkjanki.pl po zakończeniu weryfikacji nie krócej niż do 

dnia zakończenia Loterii.  

34. Nagroda Główna zostanie wydana do dnia 21.03.2022 roku.  

35. Wydanie Nagród I–IX stopnia nastąpi do dnia 17.03.2022 roku poprzez wysłanie przez Organizatora  

wiadomości mailowej do Laureatów wskazanych nagród, zawierającej Kod Upoważniający do odbioru 

(zwanego dalej „Kodem”). Odbiór nagrody będzie możliwy w godzinach 09:00-17:00 od poniedziałku 

do piątku pod adresem: Administracja Biuro Administracji Domoteka (parter), ul. Malborska 41 

(budynek Domoteki), 03-286 Warszawa, po okazaniu Kodu oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

Fizycznego odbioru można dokonać do dnia 21.03.2022 roku.  

 

http://www.grzegrzolka.com/
http://www.homeparktargowek.pl/
http://www.homeparkjanki.pl/
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VII. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 

36. Organizator powoła Komisję nadzoru nad prawidłowością przebiegu Loterii („Komisja”) i wyda 

regulamin jej działania. W składzie Komisji znajdzie się osoba legitymująca zaświadczeniem  

o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094). 

37. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronach: www.grzegrzolka.com, 

www.homeparktargowek.pl i www.homeparkjanki.pl.  

 

VIII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

38. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 31.03.2022 roku pisemnie (wysłane listem 

poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres siedziby Organizatora lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (wysłane w wiadomości e-mail) na adres: 

reklamacja@grzegrzolka.com. 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. W przypadku zachowaniu terminu do wniesienia 

reklamacji drogą elektroniczną decyduje data wpływu na serwer Organizatora. 

39. Reklamacje rozpatruje Komisja.  

40. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 roku w sprawie trybu 

zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019 r. poz. 20) pisemna lub złożona za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres 

zamieszkania Uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry, treść 

żądania oraz dokładny opis roszczenia. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji. 

41. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie 

później niż do dnia 21.04.2022 roku (włączając w to wysyłkę zawiadomienia Uczestnika  

o wyniku reklamacji).  

42. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.  

 

IX. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

43. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało 

się wymagalne. 

44. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia 

udzielenia odpowiedzi na reklamację. 

 

X. DANE OSOBOWE 

45. 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  

http://www.grzegrzolka.com/
http://www.grzegrzolka.com/
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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 „MEGA LOTERIA W HOMEPARK!”  

w zakresie w jakim dane osobowe Uczestnika Loterii są przetwarzane, w celu urządzenia  

i organizacji Loterii w zgodności z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem administratorem 

danych osobowych Loterii jest Organizator, tj. Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-

335) przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254913 o kapitale zakładowym  

w wysokości 50.000 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 7010016236, posiadająca numer 

statystyczny REGON 140487829, 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 „HOMEPARK”; w zakresie 

w jakim dane osobowe 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) Uczestnikowi przysługuje:  

• prawo dostępu do podanych danych osobowych,  
• prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych 

osobowych,  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,  
• prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych. 

f) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do 

ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są 

przetwarzane z naruszeniem przepisów,  

g) dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom  

tj. w szczególności, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla 

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,  

http://www.grzegrzolka.com/
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h) 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.  

i) dane osobowe Uczestników Loterii nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza 

Europejski Obszar Gospodarczy,  

j) administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.  

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

46. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych  

z niniejszą Loterią będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 

47. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Uczestnik 

zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.  

48. Na żądanie laureata Nagrody Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej  

z zachowaniem procedury wynikającej z treści art. 20 Ustawy, przy czym, zaświadczenie o uzyskanej 

wygranej może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano 

wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiło wydanie nagrody. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

I.  Lista sklepów na terenie Centrum Handlowego HOMEPARK Janki:  
1. APTEKA TONIKA 
2. ARTE 
3. ATLAS STUDIO 
4. BANK PEKAO SA 
5. BEL-POL 
6. BELBAZAAR 
7. BIKE MOTO 
8. BIZZARTO 
9. CEZAR 
10. DLASPANIA 
11. DM-LAMPY 
12. ELEN MEBLE 
13. EMPIK 
14. ERNEST RUST 
15. EUROFIRANY 
16. FLUGGER FARBY 
17. FRAME HOUSE 
18. GARDEN SPACE 
19. GRAVITAN 
20. HALUPCZOK 
21. IWC HOME 
22. JMB DESIGN 
23. JULA 
24. KOMFORT 
25. KWIACIARNIA EM 
26. LIDL 
27. LIVINGROOM 
28. MCDONALDS 
29. MEBLIK 
30. PANEL-POL 
31. POCZTA POLSKA 
32. PRALNIA PERFECT CLEAN 
33. REVLON SALON URODY 
34. ROSSMANN 
35. RTV EURO AGD 
36. SELENE MATERACE 
37. SHOWROOM FRANKE 
38. SPOTLINE 
39. TOP KOLOR 
40. VISION EXPRESS 
41. VOX 
  
II. Lista sklepów na terenie Centrum Handlowego HOMEPARK Targówek: 
 
1. ACERO 
2. AKADEMIA HARMONIKA 
3. AKSONOMETRIA 
4. ALABASTER GALLERY 

http://www.grzegrzolka.com/
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5. ALEOTTI  
6. ARIS 
7. ART DECO 
8. ARTE 
9. ATLAS STUDIO 
10. AVE ART 
11. BEL POL 
12. BELBAZAAR 
13. BIZZARTO 
14. BOCONCEPT 
15. BODO 
16. CCC 
17. COMITOR 
18. DEKORIA 
19. DEMO Projekt 
20. DION 
21. DKWADRAT 
22. DLA SPANIA 
23. ECCELENT 
24. ELEN MEBLE 
25. ENEL-MED 
26. ERNEST RUST 
27. EUROFIRANY 
28. EXCLUSIVE LIGHTS 
29. FLEXA 
30. FLUGGER FARBY 
31. GALERIA WNĘTRZ 
32. GALERIE VENIS 
33. GARDEN SPACE 
34. GRAVITAN 
35. HASTENS 
36. HENDI 
37. HUROM 
38. ITALMEBLE 
39. IWC HOME 
40. JMB DESIGN 
41. JULA 
42. KAKADU 
43. KEBAB KING 
44. KLER HALUPCZOK 
45. KOMA OSWIETLENIE 
46. KOMFORT 
47. LEROY MERLIN 
48. LIDL 
49. LIVINGROOM 
50. MAXI ZOO 
51. MEBI.PL 
52. MEBLIK 
53. MILOO HOME 
54. MIOTTO 
55. MISE 
56. MOSCICCY 

http://www.grzegrzolka.com/
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57. NAP 
58. NATUZZI 
59. NOLTE 
60. NOVELLE 
61. PAN MATERAC 
62. PARKIET STUDIO 
63. PEPCO 
64. PIZZA DOMINIUM 
65. POTRZUSKI 
66. RESIN CONCEPT 
67. RETROWOOD 
68. ROLF BENZ 
69. ROSSMAN 
70. RTV EURO AGD 
71. SELENE MATERACE 
72. SENPO 
73. SMYK 
74. SOFAROOM 
75. SONY CENTRE 
76. SPORTS DIRECT 
77. SUPER-PHARM 
78. ŚWIAT DZIECKA 
79. TK MAXX 
80. TOMASZ OMELKO 
81. TOPKOLOR 
82. TRANSFORMS SMART BEDS 
83. VENETA CUCINE 
84. VOX 
85. VZOR 
86. WITEK HOME 
87. WOOD FASHION 
88. ZIEMAN 

http://www.grzegrzolka.com/

