REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Wykręć rabat na Black Friday”
Postanowienia ogólne
1. Nazwa loterii – loteria będzie prowadzona pod nazwą „Wykręć rabat na Black Friday”.
2. Nazwa organizatora loterii – organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno –
Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211,
www.smolar.pl.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria prowadzona jest na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t.
z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi.
4. Zasięg loterii – loteria odbędzie się na terenie Centrum – handlowo – usługowo –
rozrywkowego Manufaktura w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91 – 002 Łódź.
5. Czas trwania loterii – loteria rozpoczyna się w dniu 04.11.2016 r. a kończy w dniu
30.12.2016 r., termin ten obejmuje sprzedaż promocyjną, losowanie nagród, termin wydania
nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji.
6. Definicje
6.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi
lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii,
a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym
regulaminie „loteria promocyjna” zwana jest dalej „loterią”.
6.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana
z prowadzoną loterią. Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 04.11.2016 r. a zakończy
w dniu 25.11.2016 r. o godzinie 19:30. Sprzedaż promocyjna nie odbędzie się w dniu
11.11.2016 r. (Święto Niepodległości), w tym dniu Centrum handlowo – usługowo rozrywkowe Manufaktura będzie nieczynne.
6.3 Centrum handlowo – usługowo - rozrywkowe Manufaktura – Centrum handlowousługowo - rozrywkowe Manufaktura w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91 - 002 Łódź, zwane w
dalszej części regulaminu „Manufaktura”.
6.4 Zakup promocyjny – każdy zakup dowolnych towarów lub usług, na kwotę co najmniej
100,00 zł brutto (słownie: sto zł. 00/100), dokonany w punktach handlowych, usługowych i
rozrywkowych znajdujących się w Manufakturze, udokumentowany maksymalnie trzema
oryginałami dowodów zakupów, w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, z wyłączeniem:
napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, leków, usług kantoru wymiany walut i banku,
kart oraz bonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, transakcji zapłaty za
jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media oraz gaz dokonane w dowolnym punkcie
handlowo - usługowym, transakcji dokonanych w punkcie lotto, zakładów bukmacherskich,
spłat rat kredytu regulowanych w punktach handlowo – usługowych świadczących tego typu
usługi, wpłat i wypłat bankomatowych.
W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów /usług wyłączonych
z loterii, podstawą do wzięcia udziału w loterii będzie kwota dowodu zakupu pomniejszona o
wartość zakupu produktów / usług wyłączonych.
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6.5 Kupon loteryjny – dostępny w Manufakturze w punkcie obsługi loterii, w trakcie trwania
całej sprzedaży promocyjnej, kupon przeznaczony do wypełnienia przez uczestnika loterii,
celem zgłoszenia udziału w loterii.
Kupon loteryjny zawierać będzie puste miejsca na podanie:
- imienia, nazwiska, adresu zamieszkania z kodem pocztowym,
- numeru/-ów dowodu zakupu promocyjnego,
- oświadczenia uczestnika loterii o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.) przez
Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15,
93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Wykręć rabat
na Black Friday”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje
mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału
w loterii.”
- podpis uczestnika.
6.6 Urna promocyjna – przygotowany dla potrzeb loterii i zabezpieczony przed otwarciem
pojemnik, przeznaczony do wrzucania do niego kuponów loteryjnych. Urna promocyjna
usytuowana będzie w Manufakturze w punkcie obsługi loterii, w godzinach otwarcia
Manufaktury, w czasie trwania całej sprzedaży promocyjnej, przy czym w dniu 25.11.2016 r.
urna promocyjna zostanie zamknięta o godz. 19:45.
6.7 Punkt obsługi loterii – oznaczone miejsce w Manufakturze:
- od dnia 04.11.2016 r. do dnia 24.11.2016 r. na parterze, pomiędzy wejściem głównym od
strony rynku a sklepami Apart, Deni Cler, Michael Cors,
- w dniu 25.11.2016 r. na parterze na rotundzie z windami, pomiędzy sklepami H&M, ZARA,
Costa Coffee.
W punkcie obsługi loterii w trakcie trwania całej sprzedaży promocyjnej usytuowana będzie
urna promocyjna oraz obecny będzie pracownik organizatora, który będzie obsługiwał
loterię, w tym wydawał kupony loteryjne.
6.8 Losowanie – czynność polegająca na wyłonieniu laureatów nagród w loterii w sposób
wykluczający wpływ osoby losującej na wynik tej czynności. O wyniku losowania decyduje
tylko i wyłącznie przypadek.
Losowanie laureatów nagród natychmiastowych polega na zakręceniu kołem fortuny.
Szczegóły dotyczące koła fortuny opisane są w pkt. 6.9 niniejszego regulaminu.
Losowanie laureatów nagród głównych polega na ręcznym wyciągnięciu losowo (na „chybił
trafił”) zwycięskich kuponów loteryjnych z urny promocyjnej.
6.9 Koło fortuny – ustawione w punkcie obsługi loterii koło z polami gry o nagrody
natychmiastowe. Warunkiem przystąpienia do gry o nagrody natychmiastowe tj. zakręcenie
kołem fortuny, jest okazanie hostessie dowodu zakupu promocyjnego uprawniającego do
wzięcia udziału w loterii (hostessa zaznaczy na dowodzie (-ach) zakupu, że uczestnik został
dopuszczony w ramach tego zakupu do gry o nagrody natychmiastowe). Koło fortuny składa
się z ruchomej części tj. tarczy koła oraz nieruchomego wskaźnika, który informuje na jakim
polu zatrzymało się koło fortuny. Jeżeli uczestnik jest uprawniony do gry może wówczas
zakręcić kołem fortuny. Losowanie przebiega w następujący sposób: uczestnik dokonuje
zakręcenia kołem, aby losowanie było uznane za prawidłowe, koło musi wykonać minimum
jeden pełen obrót. Jeżeli koło nie wykona jednego pełnego obrotu uczestnik musi powtórzyć

2

proces losowania. Po zakręceniu i zatrzymaniu się koła fortuny odczytany zostaje wynik gry
tzn. pola na którym zatrzymał się wskaźnik koła fortuny.
Tarcza koła fortuny jest podzielona na szesnaście identycznych pól o jednakowej wielkości,
na każdym z pól znajduje się: informacja o wygranej nagrodzie natychmiastowej lub
informacja o prawie do pobrania kolejnego kuponu loteryjnego lub informacja o braku
wygranej nagrody (pole puste).
Koło fortuny – etapy dzienne zwykłe
W trakcie trwania loterii odbędzie 20 (słownie: dwadzieścia) etapów dziennych zwykłych z
których każdy przypada na jeden dzień trwania loterii w okresie od dnia 04.11.2016 r. do
dnia 25.11.2016 r. (z wyłączeniem dnia 11.11.2016 r. - Święto Niepodległości). Koło fortuny
w etapach dziennych zwykłych będzie wyglądało zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
regulaminu.
Gra o nagrody natychmiastowe, w etapach dziennych zwykłych, przebiega według
następującej procedury. Jeżeli po zakręceniu kołem wskaźnik koła fortuny, zatrzyma się na
polu z informacją:
- „Wygrałeś rabat 80%!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych
II-go stopnia określonych w pkt. 10.5.
Organizator na każdy jeden etap dzienny zwykły przygotował 1 szt. (słownie: jedną sztukę)
ww. nagrody.
Łącznie na czas trwania wszystkich etapów dziennych zwykłych organizator przygotował 20
szt. (słownie: dwadzieścia sztuk) ww. nagród.
- „Wygrałeś zegarek sylikonowy!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych XI-go stopnia określonych w pkt. 10.14.
Organizator na każdy jeden etap dzienny zwykły przygotował 10 szt. (słownie: dziesięć
sztuk) ww. nagrody.
Łącznie na czas trwania wszystkich etapów dziennych zwykłych organizator przygotował
200 szt. (słownie: dwieście sztuk) ww. nagród.
- „Wygrałeś power bank!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych XII-go stopnia określonych w pkt. 10.15.
Organizator na każdy jeden etap dzienny zwykły przygotował 8 szt. (słownie: osiem sztuk)
ww. nagrody.
Łącznie na czas trwania wszystkich etapów dziennych zwykłych organizator przygotował
160 szt. (słownie: sto sześćdziesiąt sztuk) ww. nagród.
- „Wygrałeś parasol!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych
XIII-go stopnia określonych w pkt. 10.16.
Organizator na każdy jeden etap dzienny zwykły przygotował 15 szt. (słownie: piętnaście
sztuk) ww. nagrody.
Łącznie na czas trwania wszystkich etapów dziennych zwykłych organizator przygotował
300 szt. (słownie: trzysta sztuk) ww. nagród.
- „Wygrałeś torbę!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych XIVgo stopnia określonych w pkt. 10.17.
Organizator na każdy jeden etap dzienny zwykły przygotował 10 szt. (słownie: dziesięć
sztuk) ww. nagrody.
Łącznie na czas trwania wszystkich etapów dziennych zwykłych organizator przygotował
200 szt. (słownie: dwieście sztuk) ww. nagród.
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- „Wygrałeś kolejny kupon!” – oznacza to, że uczestnik ma prawo do pobrania kolejnego
kuponu loteryjnego w punkcie obsługi loterii.
- pole puste, tj. bez żadnej nagrody – oznacza, że uczestnik nie nabył prawa do żadnej z
nagród dostępnych na kole fortuny.
Koło fortuny – etap dzienny specjalny „Black Friday”
Koło fortuny w dniu tzw. etapów dziennego specjalnego „Black Friday”, tj. w dniu 25.11.2016
r. będzie wyglądało zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.
Gra o nagrody natychmiastowe, w etapie dziennym specjalnym „Black Friday, przebiega
według następującej procedury. Jeżeli po zakręceniu kołem wskaźnik koła fortuny, zatrzyma
się na polu z informacją:
- „Wygrałeś zestaw kosmetyków Origins!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych I-go stopnia określonych w pkt. 10.4.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 10 (słownie: dziesięć)
sztuk ww. nagrody,
- „Wygrałeś rabat 80%!”” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych II-go stopnia określonych w pkt. 10.5.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 1 (słownie: jedną) sztukę
ww. nagrody,
- „Wygrałeś voucher do Cross Jeans!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych III-go stopnia określonych w pkt. 10.6.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 5 (słownie: pięć) sztuk
ww. nagród,
- „Wygrałeś zestaw kosmetyków MAC!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych IV-go stopnia określonych w pkt. 10.7.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 10 (słownie: dziesięć)
sztuk ww. nagród,
- „Wygrałeś krawat PAWO!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych V-go stopnia określonych w pkt. 10.8.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 2 (słownie: dwie) sztuki
ww. nagród,
- „Wygrałeś kupon AB foto!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych VI-go stopnia określonych w pkt. 10.9.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 8 (słownie: osiem) sztuk
ww. nagród,
- „Wygrałeś torbę AB foto!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych VII-go stopnia określonych w pkt. 10.10.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 3 (słownie: trzy) sztuki
ww. nagród,
- „Wygrałeś Celebrity Nails Bar!” – oznacza to, że uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową
VIII-go stopnia określoną w pkt. 10.11.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 1 (słownie: jedną) sztukę
ww. nagrody,
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- „Wygrałeś kubek AB foto!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych IX-go stopnia określonych w pkt. 10.12.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 2 (słownie: dwie) sztuki
ww. nagród,
- „Wygrałeś zestaw kosmetyków Ziaja!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych X-go stopnia określonych w pkt. 10.13.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 7 (słownie: siedem) sztuk
ww. nagród,
- „Wygrałeś zegarek sylikonowy!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych XI-go stopnia określonych w pkt. 10.14.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 10 (słownie: dziesięć)
sztuk ww. nagród,
- „Wygrałeś power bank!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród
natychmiastowych XII-go stopnia określonych w pkt. 10.15.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 8 (słownie: osiem) sztuk
ww. nagród,
- „Wygrałeś parasol!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych
XIII-go stopnia określonych w pkt. 10.16.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 15 (słownie: piętnaście)
sztuk ww. nagród,
- „Wygrałeś torbę!” – oznacza to, że uczestnik wygrał jedną z nagród natychmiastowych XIVgo stopnia określonych w pkt. 10.17.
Organizator na etap dzienny specjalny „Black Friday” przygotował 10 (słownie: dziesięć)
sztuk ww. nagród,
- „Wygrałeś kolejny kupon!” – oznacza to, że uczestnik ma prawo do pobrania kolejnego
kuponu loteryjnego w punkcie obsługi loterii,
- pole puste, tj. bez żadnej nagrody – oznacza, że uczestnik nie nabył prawa do żadnej z
nagród dostępnych na kole fortuny.
Koło fortuny – postanowienia ogólne
Pula nagród natychmiastowych w loterii jest ograniczona. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu nagród natychmiastowych w loterii.
Jeżeli w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej w którymkolwiek z etapów, jakakolwiek z
nagród natychmiastowych ulegnie wyczerpaniu, wówczas organizator pole na tarczy koła
fortuny z symbolem tej nagrody, która uległa wyczerpaniu, oznaczy tj. zastąpi informacją
„Wygrałeś kolejny kupon!” (z chwilą wyczerpania danej nagrody w jej miejsce na kole fortuny
organizator umieści pole z symbolem „Wygrałeś kolejny kupon!”).
6.10 Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT potwierdzający dokonanie zakupu
promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszej loterii powinien być czytelny i
prawdziwy tzn. taki, który został wystawiony przez dany punkt będący najemcą punktu
handlowego, usługowego czy rozrywkowego, znajdujący się na terenie Manufaktury, którego
nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i który nie jest sfałszowany. Dowodem
zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:
- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,
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- wtórnik,
- odpis,
- duplikat,
- skan.
W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego
udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
7. Uczestnicy loterii
7.1 W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu
cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7.2 W loterii nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze prowadzące działalność
gospodarczą w jakiejkolwiek formie prawnej, które chciałyby przystąpić do loterii w ramach
prowadzonej działalności. Dodatkowo w loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy
organizatora oraz pracownicy Apsys Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, a także:
a) najemcy punktów handlowych, usługowych i rozrywkowych znajdujących się na terenie
Manufaktury;
b) podmioty bezpośrednio związane z obsługą Manufaktury, w tym agencja ochrony, firma
sprzątająca, firma świadcząca usługi utrzymania technicznego i inne,
oraz pracownicy podmiotów z pkt. a, b powyżej i osoby zaangażowane przez podmioty na
podstawie umów zlecenia i umów o działo, a także wszelkie inne podmioty biorące
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu loterii.
7.3 W loterii nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników lub osób
zaangażowanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez podmioty
wymienione w pkt. 7.2 powyżej. Przez członków rodziny, o których mowa zdaniu
poprzedzającym, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, pasierba,
pasierbicę, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. Zasady loterii
8.1 Loterię podzielono na dwa etapy:
- etap I tj. gra o nagrody natychmiastowe, oraz
- etap II tj. gra o nagrody główne.
I etap loterii - gra o nagrody natychmiastowe
8.2 W celu wzięcia udziału w I etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do
następującej procedury:
- w okresie trwania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu promocyjnego,
- okazać dowód zakupu promocyjnego hostessie pracującej w punkcie obsługi loterii,
- koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
- pobrać od hostessy w punkcie obsługi loterii kupon loteryjny,
- czytelnie i kompletnie wypełnić kupon loteryjny i własnoręcznie go podpisać,
- zakręcić kołem fortuny w punkcie obsługi loterii celem gry o nagrody natychmiastowe,
zgodnie z postanowieniami pkt. 6.9 regulaminu.
W przypadku wylosowania nagrody lub prawa do kolejnego kuponu loteryjnego, hostessa w
punkcie obsługi loterii, wyda nagrodę natychmiastową lub dodatkowy kupon loteryjny.
Kupon loteryjny może być następnie wrzucony do urny promocyjnej znajdującej się w
punkcie obsługi loterii, celem wzięcia udziału w II etapie loterii, bez względu na wynik gry o
nagrodę natychmiastową w loterii.
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8.3 I etap loterii składa się z 21 dziennych etapów, z których każdy przypada na jeden dzień
trwania loterii w okresie od dnia 04.11.2016 r. do dnia 25.11.2016 r., z wyłączeniem dnia
11.11.2016 r. (Święto Niepodległości).
Etapy dzienne od dnia 04.11.2016 do dnia 24.11.2016 r. (łącznie dwadzieścia etapów),
nazywane są etapami dziennymi zwykłymi.
Etap dzienny w dniu 25.11.2016 (jeden etap) nazywany jest etapem dziennym specjalnym –
„Black Friday”.
8.4 W każdym etapie dziennym zwykłym tj. etapie od dnia 04.11.2016 r. do dnia 24.11.2016
r. losowane będą przez uczestników następujące nagrody na kole fortuny:
- 1 (słownie: jedna) nagroda natychmiastowa II-go stopnia określona w pkt. 10.5 regulaminu,
- 10 (słownie: dziesięć) nagród natychmiastowych XI-go stopnia określonych w pkt. 10.14
regulaminu,
- 8 (słownie: osiem) nagród natychmiastowych XII-go stopnia określonych w pkt. 10.15
regulaminu,
- 15 (słownie: piętnaście) nagród natychmiastowych XIII-go stopnia określonych w pkt. 10.16
regulaminu,
- 10 (słownie: dziesięć) nagród natychmiastowych XIV-go stopnia określonych w pkt. 10.17
regulaminu.
8.5 W etapie dziennym specjalnym - „Black Friday” tj. w dniu 25.11.2016 r. losowane będą
przez uczestników następujące nagrody na kole fortuny:
- 10 (słownie: dziesięć) nagród natychmiastowych I-go stopnia określonych w pkt. 10.4
regulaminu,
- 1 (słownie: jedna) nagroda natychmiastowa II-go stopnia określona w pkt. 10.5 regulaminu,
- 5 (słownie: pięć) nagród natychmiastowych III-go stopnia określonych w pkt. 10.6
regulaminu,
- 10 (słownie: dziesięć) nagród natychmiastowych IV-go stopnia określonych w pkt. 10.7
regulaminu,
- 2 (słownie: dwie) nagrody natychmiastowe V-go stopnia określone w pkt. 10.8 regulaminu,
- 8 (słownie: osiem) nagród natychmiastowych VI-go stopnia określoną w pkt. 10.9
regulaminu,
- 3 (słownie: trzy) nagrody natychmiastowe VII-go stopnia określonych w pkt. 10.10
regulaminu,
- 1 (słownie: jedna) nagroda natychmiastowa VIII-go stopnia określonych w pkt. 10.11
regulaminu,
- 2 (słownie: dwie) nagrody natychmiastowe IX-go stopnia określonych w pkt. 10.12
regulaminu,
- 7 (słownie: siedem) nagród natychmiastowych X-go stopnia określonych w pkt. 10.13
regulaminu.
- 10 (słownie: dziesięć) nagród natychmiastowych XI-go stopnia określonych w pkt. 10.14
regulaminu,
- 8 (słownie: osiem) nagród natychmiastowych XII-go stopnia określonych w pkt. 10.15
regulaminu,
- 15 (słownie: piętnaście) nagród natychmiastowych XIII-go stopnia określonych w pkt. 10.16
regulaminu,
- 10 (słownie: dziesięć) nagród natychmiastowych XIV-go stopnia określonych w pkt. 10.17
regulaminu.
8.6 W I etapie loterii uczestnik w ramach jednego zakupu promocyjnego (niezależnie od tego
czy w ramach tego zakupu promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego), ma
prawo tylko i wyłącznie do jednego udziału w grze o nagrody natychmiastowe (w ramach
jednego zakupu ma prawo do jednego zakręcenia kołem fortuny).
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8.7 Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w I etapie loterii tj. grze o nagrody
natychmiastowe pod warunkiem dokonania odrębnego zakupu promocyjnego.
II etap loterii - gra o nagrody główne
8.8 W celu wzięcia udziału w II etapie loterii uczestnik powinien zastosować się do procedury
opisanej w pkt. 8.2 regulaminu oraz dodatkowo wrzucić wypełniony prawidłowo kupon do
urny promocyjnej, z tym zastrzeżeniem, że gra o nagrodę natychmiastową nie jest
warunkiem koniecznym wzięcia udziału w II etapie loterii.
8.9 W II etapie loterii, każdy jeden zakup promocyjny, o którym mowa w pkt. 6.4 uprawnia do
pobrania jednego kuponu loteryjnego. Uczestnik, który w ramach jednego zakupu
promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do pobrania takiej
ilości kuponów loteryjnych, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu
promocyjnego. Osoba wydająca kupon loteryjny, zaznaczy na odwrocie oryginału-(ów)
dowodu zakupu promocyjnego uprawniającego do wydania kuponu loteryjnego - ile kuponów
zostało wydanych na ten dowód zakupu i potwierdzi to podpisem.
8.10 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do II etapu loterii, jednak każde kolejne
zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego. Liczba
złożonych przez uczestnika kuponów loteryjnych w II etapie loterii jest ograniczona tylko i
wyłącznie ilością dokonanych zakupów promocyjnych.
Zasady loterii – postanowienia ogólne
8.11 Każdy uczestnik może wygrać w loterii wiele nagród natychmiastowych natomiast tylko
jedną nagrodę główną, jeżeli spełni warunki uczestnictwa w loterii określone w regulaminie.
8.12 Kupony loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady sfałszowania, takie których czytelność
została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie
zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), nie
zawierające oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów loterii czy podpisu uczestnika, będą traktowane jako nieważne i nie będą uprawniały
do wygrania nagrody w loterii.
9. Losowanie nagród głównych
9.1 Losowanie nagród głównych o których mowa w pkt. 10.1, pkt. 10.2 i pkt. 10.3 odbędzie
się w dniu 25.11.2016 r. przy punkcie obsługi loterii (Manufaktura, parter, pomiędzy sklepami
H&M, ZARA, Costa Coffee – rotunda z windami) o godzinie 20:00. Losowanie zostanie
przeprowadzone pod nadzorem członków komisji nadzoru.
9.2 Losowanie laureatów nagród głównych polega na ręcznym wyciągnięciu losowo (na
„chybił trafił”) zwycięskich kuponów loteryjnych z urny promocyjnej. Losowanie nagród
głównych odbędzie się spośród wszystkich kuponów loteryjnych złożonych, zgodnie z
zapisami niniejszego regulaminu do urny promocyjnej.
9.3 Komisja nadzoru po wylosowaniu kuponu loteryjnego zweryfikuje czy dany kupon nie
zawiera znamion o których mowa w pkt 8.12 regulaminu. W przypadku wylosowania takiego
kuponu loteryjnego, uznany będzie on za nieważny a losowanie będzie kontynuowane dalej
aż do momentu wylosowania prawidłowego kuponu loteryjnego.
9.4 Uczestnicy loterii zostaną poinformowani o jej wynikach bezpośrednio podczas
losowania, poprzez ustne ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk.
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9.5 Imię i nazwisko wylosowanej osoby będzie wyczytywane trzykrotnie w odstępach
dwudziestosekundowych. Po zgłoszeniu zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia:
dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe (dane osobowe w dokumencie
tożsamości muszą takie same jak na kuponie loteryjnym), oryginału właściwego dowodu
zakupu promocyjnego wskazanego w kuponie loteryjnym oraz podpisanie oświadczenia, że
nie jest on osobą, o której mowa w pkt. 7.2 i pkt. 7.3 niniejszego regulaminu.
9.6 Warunkiem przyznania nagród głównych, jest osobista obecność uczestników w trakcie
losowania. Za zwycięzcę może być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe są
umieszczone na wylosowanym kuponie loteryjnym.
9.7 Kupon loteryjny, który zostanie wylosowany zostaje usuwany z urny promocyjnej i nie
bierze udziału w dalszym losowaniu.
9.8 Uczestnik, który jednocześnie spełni warunki opisane w niniejszym regulaminie oraz
którego prawidłowy kupon zostanie wylosowany jako:
 pierwszy, zostanie laureatem nagrody głównej II-go stopnia w postaci karty
podarunkowej Manufaktura o wartości 500,00 zł brutto, o której mowa w pkt. 10.3
regulaminu,
 drugi, zostanie laureatem nagrody głównej I-go stopnia w postaci karty podarunkowej
Manufaktura o wartości 1.000,00 zł brutto, o której mowa w pkt. 10.2 regulaminu,
 trzeci, zostanie laureatem nagrody głównej, w postaci samochodu osobowego marki
Mazda 2, 1.5, 90KM, o której mowa w pkt. 10.1 regulaminu.
9.9 Laureat nagrody głównej I-go stopnia zostanie dodatkowo poproszony o podanie
następujących danych:
 serii i numeru dokumentu tożsamości,
 nr PESEL,
 oraz o własnoręczne podpisanie oświadczenia o następującej treści:
 „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną I-go stopnia w postaci samochodu
osobowego marki Mazda 2, 1.5, 90KM zgodnie z regulaminem loterii „Wykręć rabat na
Black Friday” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody głównej tj.
koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i
podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody
głównej.”
9.10 Jeżeli wylosowana osoba nie zgłosi się do prowadzącego losowanie w ciągu
dwudziestu sekund od ostatniego wyczytania lub nie będzie posiadała dokumentu
potwierdzającego jej dane osobowe, zgodne z danymi podanymi na kuponie loteryjnym, lub
nie będzie posiadała oryginału właściwego dowodu zakupu promocyjnego, losowanie
prowadzone jest dalej, aż do momentu, w którym wylosowany uczestnik spełni wszystkie
warunki określone regulaminem.
9.11 Uczestnik, który zostanie wylosowany i którego dane zostaną ogłoszone zgodnie z
zasadami niniejszego regulaminu, a który nie zgłosi się po odbiór nagrody po jego
wywołaniu przez konferansjera, w przypadku kolejnego wylosowania innego jego kuponu
loteryjnego, będzie traktowany jako nieobecny i nie będzie ponownie wyczytywany.
9.12 Nagrody główne I-go i II-go stopnia zostaną wydane laureatom, niezwłocznie po
zakończeniu losowania, najpóźniej do godziny 21:00 w dniu 25.11.2016 r.
9.13 Nagroda główna w postaci samochodu osobowego marki Mazda 2, 1.5, 90KM zostanie
wydana zwycięzcy loterii najpóźniej do dnia 16.12.2016 r. w miejscu oraz w terminie
ustalonym indywidualnie z laureatem, po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata
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samochodu osobowego oraz opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat
i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu.
9.14 Organizator nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia
OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej I-go stopnia do miejsca odbioru
nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody głównej
I-go stopnia w loterii.
9.15 Jeden uczestnik może w ramach niniejszej loterii wygrać tylko jedną nagrodę główną
przy spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków wynikających z regulaminu.
10. Nagrody
10.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Mazda 2, 1.5, 90KM o
wartości 70.100,00 zł. brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto zł. 00/100), wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 7.788,89 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem
zł. 89/100). Szczegółowy opis nagrody głównej znajduje się w załączniku nr 3 do
regulaminu. Łączna wartość nagrody głównej wynosi: 77.888,89 zł brutto (słownie:
siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem zł. 89/100), przy czym część
nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 7.788,89 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset
osiemdziesiąt osiem zł. 89/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku
dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie
obowiązek podatkowy od laureata nagrody i odprowadzi należny podatek dochodowy do
właściwego Urzędu Skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
10.2 Nagrodą główną I-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Manufaktura o
wartości 1.000,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc zł. 00/100). Jest to przedpłacona
elektroniczna karta płatnicza honorowana we wszystkich punktach handlowo – usługowo rozrywkowych na terenie Manufaktury, w których można płacić kartą MasterCard. Karta jest
ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania lub do wyczerpania znajdujących się na niej
środków.
10.3 Nagrodą główną II-go stopnia w loterii jest karta podarunkowa Manufaktura o
wartości 500,00 zł. brutto (słownie: pięćset zł. 00/100). Jest to przedpłacona elektroniczna
karta płatnicza honorowana we wszystkich punktach handlowo – usługowo - rozrywkowych
na terenie Manufaktury, w których można płacić kartą MasterCard. Karta jest ważna przez
12 miesięcy od dnia jej wydania lub do wyczerpania znajdujących się na niej środków.
10.4 Nagrodą natychmiastową I-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) są
kosmetyki marki Origins o wartości 304,00 zł. brutto (słownie: trzysta cztery zł. 00/100).
Łączna ilość nagród natychmiastowych I-go stopnia w loterii to 10 (słownie: dziesięć) sztuk,
natomiast ich łączna wartość to 3.040,00 zł. brutto (słownie: trzy tysiące czterdzieści zł.
00/100).
10.5 Nagrodą natychmiastową II-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest karta
podarunkowa Manufaktura o wartości 240,00 zł. brutto (słownie: dwieście czterdzieści zł.
00/100). Jest to przedpłacona elektroniczna karta płatnicza honorowana we wszystkich
punktach handlowo – usługowo - rozrywkowych na terenie Manufaktury, w których można
płacić kartą MasterCard. Karta jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania lub do
wyczerpania znajdujących się na niej środków.
Założenie – rabat w wysokości 80% będący nagrodą w loterii liczony jest od zakupu o
wartości 300 zł. Przykład: 300 zł x 80% = 240 zł.
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Łączna ilość nagród natychmiastowych II-go stopnia w loterii to 21 (słownie: dwadzieścia
jeden) sztuk, natomiast ich łączna wartość to 5.040,00 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy
czterdzieści zł. 00/100).
10.6 Nagrodą natychmiastową III-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
voucher do cross jeans o wartości 200,00 zł. brutto (słownie: dwieście zł. 00/100). Łączna
ilość nagród natychmiastowych III-go stopnia w loterii to 5 (słownie: pięć) sztuk, natomiast
ich łączna wartość to 1.000,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc zł. 00/100).
10.7 Nagrodą natychmiastową IV-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
zestaw kosmetyków marki MAC (szminka oraz tusz) o wartości 186,00 zł. brutto (słownie: sto
osiemdziesiąt sześć zł. 00/100). Łączna ilość nagród natychmiastowych IV-go stopnia w
loterii to 10 (słownie: dziesięć) sztuk, natomiast ich łączna wartość to 1.860,00 zł. brutto
(słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt zł. 00/100).
10.8 Nagrodą natychmiastową V-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
krawat marki PAWO o wartości 140,00 zł. brutto (słownie: sto czterdzieści zł. 00/100).
Łączna ilość nagród natychmiastowych V-go stopnia w loterii to 2 (słownie: dwie) sztuki,
natomiast ich łączna wartość to 280,00 zł. brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt zł.
00/100).
10.9 Nagrodą natychmiastową VI-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
kupon AB foto o wartości 140,00 zł. brutto (słownie: sto czterdzieści zł. 00/100). Łączna ilość
nagród natychmiastowych VI-go stopnia w loterii to 8 (słownie: osiem) sztuk, natomiast ich
łączna wartość to 1.120,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia zł. 00/100).
10.10 Nagrodą natychmiastową VII-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
torba AB foto o wartości 100,00 zł. brutto (słownie: sto zł. 00/100). Łączna ilość nagród
natychmiastowych VII-go stopnia w loterii to 3 (słownie: trzy) sztuki, natomiast ich łączna
wartość to 300,00 zł. brutto (słownie: trzysta zł. 00/100).
10.11 Nagrodą natychmiastową VIII-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
Celebrity Nails Bar o wartości 100,00 zł. brutto (słownie: sto zł. 00/100).
10.12 Nagrodą natychmiastową IX-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
kubek AB foto o wartości 57,00 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem zł. 00/100). Łączna
ilość nagród natychmiastowych IX-go stopnia w loterii to 2 (słownie: dwie) sztuki, natomiast
ich łączna wartość to 114,00 zł. brutto (słownie: sto czternaście zł. 00/100).
10.13 Nagrodą natychmiastową X-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
zestaw kosmetyków marki Ziaja o wartości 50,00 zł. brutto (słownie: pięćdziesiąt zł. 00/100).
Łączna ilość nagród natychmiastowych X-go stopnia w loterii to 7 (słownie: siedem) sztuk,
natomiast ich łączna wartość to 350,00 zł. brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł. 00/100).
10.14 Nagrodą natychmiastową XI-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
zegarek sylikonowy o wartości 19,68 zł. brutto (słownie: dziewiętnaście zł. 68/100). Łączna
ilość nagród natychmiastowych XI-go stopnia w loterii to 210 (słownie: dwieście dziesięć)
sztuk, natomiast ich łączna wartość to 4.132,80 zł. brutto (słownie: cztery tysiące sto
trzydzieści dwa zł. 80/100).
10.15 Nagrodą natychmiastową XII-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
power bank o wartości 17,84 zł. brutto (słownie: siedemnaście zł. 84/100). Łączna ilość
nagród natychmiastowych XII-go stopnia w loterii to 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem)
sztuk, natomiast ich łączna wartość to 2.997,12 zł. brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt siedem zł. 12/100).
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10.16 Nagrodą natychmiastową XIII-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
parasol o wartości 15,38 zł. brutto (słownie: piętnaście zł. 38/100). Łączna ilość nagród
natychmiastowych XIII-go stopnia w loterii to 315 (słownie: trzysta piętnaście) sztuk,
natomiast ich łączna wartość to 4.844,70 zł. brutto (słownie: cztery tysiące osiemset
czterdzieści cztery zł. 70/100).
10.17 Nagrodą natychmiastową XIV-go stopnia w loterii (nagroda na kole fortuny) jest
torba materiałowa o wartości 5,20 zł. brutto (słownie: pięć zł. 20/100). Łączna ilość nagród
natychmiastowych XIV-go stopnia w loterii to 210 (słownie: dwieście dziesięć) sztuk,
natomiast ich łączna wartość to 1092,00 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt
dwa zł. 00/100).
10.18 Łączna ilość nagród w loterii wynosi 975 sztuki (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt
pięć), natomiast łączna wartość całej puli nagród wynosi 105.659,51 zł. brutto (słownie: sto
pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 51/100).
10.19 Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012 poz. 361 j.t. z późn. zm.).
10.20 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody
ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani
na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. Laureat loterii nie może przenieść prawa do nagrody
na osoby trzecie.
11. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej
11.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie
komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej „komisją”. W skład
komisji wejdą przynajmniej dwie osoby, w tym minimum jedna osoba legitymująca się
świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.
11.2 Organizator wyda regulamin działania komisji.
11.3 Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii.
11.4 Do zadań komisji będzie należało w szczególności:
 zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
 zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej
rzetelności przeprowadzonych czynności,
 podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
 udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania
uprawnień do odbioru wygranej przez zwycięzcę,
 nadzór nad rozpatrywaniem wpływających od uczestników loterii reklamacji.
12. Zasady postępowania reklamacyjnego
12.1 Reklamacje mogą być składane na adres biura organizatora (Smolar Agencja
Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) w czasie trwania
sprzedaży promocyjnej i po jej zakończeniu, najpóźniej do dnia 23.12.2016 r. (decyduje data
wpływu reklamacji do organizatora).
12.2 Reklamacje, które wpłyną do organizatora po dniu 23.12.2016 r. nie będą
rozpatrywane.
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12.3 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 118
poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
12.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni i kończy się najpóźniej w dniu 30.12.2016 r.
Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą, listem
poleconym, o zachowaniu 7–dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje
data nadania listu poleconego przez organizatora (data stempla pocztowego).
12.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do
niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze
postępowania sądowego.
13. Przedawnienie roszczeń
13.1 Roszczenia uczestników z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia
wymagalności.
13.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
14. Postanowienia końcowe
14.1 Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.).
14.2 Administratorem danych osobowych jest Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
14.3 Pełna treść regulaminu loterii dostępna będzie w biurze organizatora loterii: Smolar
Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569
Łódź oraz na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-wykrec-rabat-nablack-friday w terminie od 04.11.2016 r. do 30.12.2016 r., a także w punkcie obsługi loterii w
Manufakturze w terminie od 04.11.2016 r. do 25.11.2016 r.
14.4 Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2016 poz.
471 j.t. z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości
wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
14.5 Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach
nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn.
zm.).
ORGANIZATOR
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