
 

 

 
REGU LAMI N LOTERII  P ROMOCYJ NEJ  

 
m2 dla widza 

 
 
1. Organizator i czas trwania loterii. 
 
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: "m2 dla widza", zwanej 

dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej 
"Organizatorem". 

 
1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 3 października 2022 r. i trwa do dnia 2 grudnia 2022 r. tj. 

do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego. 
 
1.3. Sprzedaż karty zniżkowej do sklepu internetowego 7MORE7 znajdującego się pod adresem 

https://www.7more7.com, której zakup uprawnia do wzięcia udziału w Loterii, rozpoczyna 
się w dniu 3 października 2022r. i jest możliwy do dnia 22 października 2022r. 

 
1.4. Loteria urządzana jest na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
1.5. Loteria odbywa się na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w 

Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu ("Regulamin"). 
 
1.6. Loteria, stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 

listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022r. poz. 888). 
 
2. Warunki uczestnictwa w Loterii. 
 
2.1. Uczestnikiem Loterii może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, nabywająca towar lub towary, o których mowa w pkt. 3.1. 
Regulaminu jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ("Uczestnik"). 

 
2.2. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: FORTUNA PS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

Kancelarii Prawnej Law Office Pasek Wiak & Co. sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz 7MORE7 
SERGIUSZ GÓRSKI z siedzibą w Bielsku-Białej. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. 
Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w 
stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, 
macochę i teściów. 

 
 
 
 



 

 

3. Zasady przeprowadzenia Loterii. 
 
3.1. Do udziału w Loterii uprawnia zakup w okresie od dnia 3 października 2022r. do dnia 22 

października 2022r. jednej z dwóch dostępnych kart zniżkowych do sklepu internetowego 
7MORE7 znajdującego się pod adresem https://www.7more7.com, zwanej dalej: ("Kartą"): 

 - Karta której cena wynosi 77 zł uprawniająca do uzyskania 10% rabatu na towary kupowane 
w sklepie internetowym 7MORE7 niezależnie od wartości dokonywanych zakupów; 

 - Karta której cena wynosi 39 zł uprawniająca do uzyskania 5% rabatu na towary kupowane 
w sklepie internetowym 7MORE7 niezależnie od wartości dokonywanych zakupów. 

 
3.2. Jeden Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej ilości Kart przy czym rabat nie sumuje się i 

wynosi maksymalnie 10% niezależnie od ilości kupionych przez Uczestnika Kart. Karta jest 
ważna do dnia 31 października 2023r., co oznacza, że po tej dacie rabat nie będzie naliczany. 

 
3.3. W celu wzięcia udziału w Loterii i losowaniu nagród, Uczestnik powinien przystąpić do udziału 

w Loterii poprzez dokonanie zgłoszenia do Loterii ("Zgłoszenie") polegającego na: 
3.3.1. wejściu na stronę internetową sklepu internetowego 7MORE7 znajdującego się pod adresem 

https://www.7more7.com; 
3.3.2. podaniu swoich danych takich jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres 

email umożliwiających dokonanie zakupu Karty; 
3.3.3. dokonaniu zakupu Karty w okresie od dnia 3 października 2022r. do dnia 22 października 

2022r., do godziny 23:59:59; 
3.3.4. potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Loterii, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox); 

3.3.5. naciśnięciu klawisza "wyślij zgłoszenie". 
 
3.4. O przyjęciu Zgłoszenia Uczestnik jest informowany poprzez komunikat, który wyświetli się na 

stronie internetowej po dokonaniu poprawnego Zgłoszenia. 
 
3.5. Za każde poprawnie dokonane Zgłoszenie, dokonane na podstawie zakupu Karty 

uprawniającej do uzyskania 5% rabatu Uczestnik otrzymuje 1 los, natomiast za każde 
poprawnie dokonane Zgłoszenie, dokonane na podstawie zakupu Karty uprawniającej do 
uzyskania 10% rabatu Uczestnik otrzymuje 2 losy umożliwiające wygranie nagrody, o której 
mowa w pkt 4.1. Regulaminu, (''Los''). 

 
3.6. Organizator dnia 27 października 2022r. przeprowadza w siedzibie Organizatora losowanie 

zwycięzcy nagrody, o której mowa w pkt 4.1. Regulaminu ("Losowanie"). W Losowaniu 
losowany jest 1 zwycięzca nagrody, o której mowa w pkt 4.1. Regulaminu. 

 
3.7. Po zakończeniu Losowania Organizator wylosuje 5 rezerwowych Losów. Rezerwowe Losy 

są losowane w celu stworzenia listy rezerwowej, na wypadek gdyby Uczestnik, do którego 
należy wylosowany Los nie odebrał połączenia telefonicznego, o którym mowa w pkt 5.2. 
Regulaminu. 

 
3.8. Losowanie i Losowanie finałowe przeprowadzone jest w ten sposób, że do każdego Losu 



 

 

przyporządkowana jest unikalna liczba naturalna, odpowiadająca kolejności Zgłoszenia. W 
trakcie losowania przez członka wewnętrznej komisji nadzoru nad prawidłowością 
urządzania Loterii, jest losowana ręcznie liczba naturalna i na tej podstawie ustalane jest 
zwycięski Los i Uczestnik do którego ten Los należy. Liczba naturalna losowana jest 
poprzez umieszczenie w pojemniku 10 kul z cyframi od 0 do 9. Liczba pojemników z 
cyframi odpowiada liczbie cyfr z których składa się najwyższa możliwa do wylosowania 
liczba w losowaniu – najwyższy numer Losu. Następnie z każdego pojemnika losowana 
jest jedna kula z cyfrą. Po wylosowaniu wszystkich kul powstaje liczba naturalna 
składająca się cyfr umieszczonych na wylosowanych kulach. 

 
3.9. W Loterii biorą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia. Zgłoszenia co do których można 

mieć podejrzenia, że nie są dokonane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, 
a w szczególności nie została kupiona Karta, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania 
nagrody przewidzianej w Regulaminie, a takie Zgłoszenie jest anulowane. 

 
4. Nagrody. 
 
4.1. Nagrodą w loterii jest voucher uprawniający do odbioru od 7MORE7 SERGIUSZ GÓRSKI z 

siedzibą w Bielsku-Białej używanego samochodu BMW M2 COMPETITION w kolorze czarnym 
rok produkcji 2019 VIN WBS2U710907E64038 o wartości rynkowej 200.000,00 zł brutto wraz 
z nagrodą pieniężną w wysokości 22.222,00 zł. Łączna wartość nagrody wynosi 
222.222,00 zł; 

 
4.2. Pula nagród w Loterii wynosi 222.222,00 złotych brutto. 
 
5. Odbiór nagrody. 
 
5.1. Zwycięzca nagrody informowany jest o wygranej w dniu Losowania za pomocą połączenia 

telefonicznego wykonanego na numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. 
 
5.2. Uczestnik, którego Los jest wylosowany podczas Losowania zostaje zwycięzcą nagrody, o 

której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, pod warunkiem, że Uczestnik ten odbierze 
połączenie telefoniczne inicjowane przez Organizatora w dniu przeprowadzenia danego 
Losowania (w godzinach pomiędzy: 11:00-16:00) oraz spełni pozostałe wymogi 
przewidziane w Regulaminie. Organizator podejmuje nie mniej niż trzy próby kontaktu 
telefonicznego z Uczestnikiem następujące bezpośrednio po sobie, trwające 5 sygnałów 
telefonicznych lub do odrzucenia lub rozłączenia połączenia lub do momentu włączenia się 
poczty głosowej. Połączenia telefoniczne będą wywoływane z niezastrzeżonego numeru 
telefonicznego. Podczas rozmowy telefonicznej inicjowanej przez Organizatora Uczestnik 
jest proszony o: 

a) potwierdzenie swojej tożsamości oraz potwierdzenie, iż ukończył 18 lat i posiada pełną 
zdolność do czynności prawnych; 

b) oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w pkt. 2.2. Regulaminu; 
c) podanie swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody, o 

której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu: imienia, nazwiska, adresu do doręczeń znajdującego 
się na terytorium Polski (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) - 



 

 

informacja ta nie będzie emitowana publicznie; 
 
5.3. W przypadku: 
a) niemożliwości uzyskania połączenia (np. ze względu na przebywanie poza zasięgiem, 

podanie przez Uczestnika niewłaściwego numeru telefonu) lub niepodjęcia rozmowy z 
Uczestnikiem (np. ze względu na włączenie się poczty głosowej w telefonie, lub sygnału 
prowadzenia rozmowy) czy przeprowadzenia rozmowy (ze względu na przerwanie 
połączenia czy zakłócenia w połączeniu uniemożliwiające przeprowadzenie rozmowy), 
którego zgłoszenie zostało wylosowane w danym Losowaniu; lub 

b) braku potwierdzenia w rozmowie telefonicznej przez Uczestnika, którego Los został 
wylosowane podczas Losowania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.2. 
Regulaminu, w tym nie złożenia oświadczeń w tym punkcie przewidzianych; 

 
 Zwycięzca Losowania traci prawo do nagrody, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu, a 

zwycięzcą nagrody, o której mowa w pkt. 4.1. Regulaminu staje się pierwsza osoba z listy 
rezerwowej. 

 
5.4. W stosunku do kolejnych osób z listy rezerwowej procedura powiadomienia o wygranej 

opisana w pkt. 5.1., 5.2. i 5.3. Regulaminu będzie miała odpowiednie zastosowanie. 
 
5.5. W przypadku gdy do godziny 16:00 w dniu Losowania Organizator nie uzyska połączenia 

telefonicznego ze zwycięzcą, a także z żadną z osób z listy rezerwowych i nie uzyska w 
trakcie rozmowy telefonicznej potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 
5.2. Regulaminu, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

 
5.6. Nagroda, o której mowa w pkt 4.1. Regulaminu zostanie wysłana do zwycięzcy na adres 

wskazany przez zwycięzcę zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu do dnia 28 października 2022r.  
 
5.7. Nagroda w niniejszej Loterii jest wydawana zwycięzcy zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 

26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1128), 
co oznacza, że przed wydaniem nagrody, o której mowa w pkt 4.1. Regulaminu dodatkowa 
nagroda pieniężna w kwocie 22.222,00 zł jest potrącona przez Organizatora i przeznaczona 
na zapłatę podatku. 

 
5.8. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Za wygrane nagrody nie 

przysługuje ekwiwalent pieniężny.  
 
6. Komisja. 
 
6.1.  Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii i 

wydał regulamin jej działania. 
 
6.2.  W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie 

gier hazardowych i Regulaminu. 
 
6.3.  Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z 



 

 

niniejszego Regulaminu. 
 
6.4.  Komisja jest organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne. 
 
7.  Postępowanie reklamacyjne. 
 
7.1.  Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 

rozpoczęcia Loterii do dnia 14 listopada 2022r. Reklamacje wniesione po upływie 
powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 18 listopada 2022r. nie są 
rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego 
na przesyłce zawierającej reklamację. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę 
stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. Reklamacja może zostać także 
złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przypadku za datę 
wniesienia reklamacji uznaje się datę otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 
7.2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i 

nazwisko Uczestnika, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) 
datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, 
treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu prowadzenia postępowania 
reklamacyjnego. W przypadku złożenia reklamacji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej wnoszący reklamację wskazuje adres elektroniczny do komunikacji w sprawie 
złożonej reklamacji. 

 
7.3.  Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora: 
 Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Astronomów 12 
01–450 Warszawa 

 lub na adres email reklamacja@fortunaps.pl 
 z dopiskiem: reklamacja loterii – "m2 dla widza" 
 
7.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem pracy wewnętrznej 

komisji nadzorującej przebieg loterii promocyjnej. 
 
7.5.  Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu 

poleconego w przypadku reklamacji wniesionej pisemnie lub korespondencji email w 
przypadku reklamacji wniesionej w formie elektronicznej najpóźniej w terminie 14 dni od 
daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 2 grudnia 
2022r. 

 
7.6.  Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 

miesięcy od dnia wymagalności. 
 
7.7.  Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do 

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 



 

 

8. Postanowienia końcowe. 
 
8.1. Regulamin niniejszej Loterii dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Loterii pod 

adresem: www.fortunaps.pl oraz www.7more7.com, a także w siedzibie Organizatora w 
Warszawie przy ul. Astronomów 12. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator 
zobowiązany jest wysłać do Uczestnika Regulamin Loterii drogą pocztową. 

 
8.2. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad Loterii, jak również 
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 

 
8.3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Loterii określone są w niniejszym Regulaminie 

oraz we właściwych przepisach prawa. 
 
8.4. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z 

zachowaniem procedury i terminu wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych. 
 
8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z Loterii 
są rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów obowiązujących na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 


