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REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „ZAWSZE JEST CZAS NA KAWĘ TCHIBO” 

 

1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ 

 

Loteria audioteksowa zwana dalej „Loterią”, jest urządzana pod nazwą „Zawsze jest czas na kawę Tchibo” i organizowana jest w 

celu promocji kaw marki Tchibo.  

 

2. NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO LOTERIĘ 

 

Organizatorem Loterii jest Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kiwerska 14/27, 01-682 Warszawa wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117079, o kapitale zakładowym w wysokości 60 000 zł, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

 

3. NAZWA ORGANU, KTÓRY WYDAŁ ZEZWOLENIE 

 

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz.1540 z późn. 

zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 

 

4. DEFINICJE 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: 

• Loteria – znaczenie nadano w pkt. 1; 
• Organizator – znaczenie nadano w pkt. 2; 
• Regulamin– niniejszy regulamin, określający zasady i warunki uczestnictwa w Loterii; 
• Produkt Promocyjny – każdy z produktów oznaczony marką Tchibo wprowadzony do obrotu na terytorium Polski, 

którego nabycie uprawnia do udziału w Loterii, a mianowicie: 
 

A) Produkty zakupione w punktach sprzedaży detalicznej: 

- kawa Tchibo Exclusive  palona mielona 100g 

- kawa Tchibo Exclusive  palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Exclusive  palona mielona 2x250g; 

- kawa Tchibo Exclusive  palona mielona 500g; 

- kawa Tchibo Exclusive w ziarnach 250g; 

- kawa Tchibo Exclusive palona mielona 275g; 

- kawa Tchibo Exclusive Intense palona mielona250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee African Blue palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Espresso Milano Style palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Espresso Sicilia Style palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Espresso Milano Style w ziarnach 500g; 

- kawa Tchibo Espresso Sicilia Style w ziarnach 500g; 

- kawa Tchibo Espresso Milano Style w ziarnach 1000g; 

- kawa Tchibo Espresso Sicilia Style w ziarnach 1000g; 

- kawa Tchibo Espresso Milano Style w ziarnach 1000g+cukier; 

- kawa Tchibo Espresso Sicilia Style w ziarnach 1000g+cukier; 

- kawa Tchibo Family  palona mielona 100g; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 200g; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 275g 

- kawa Tchibo Family palona mielona 500g; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 500g+100g; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 450g; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 2x250g; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 250g 3+1; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 1000g; 

- kawa Tchibo Family palona mielona 3x250g; 

- kawa Tchibo Exclusive rozpuszczalna 100g; 

- kawa Tchibo Exclusive rozpuszczalna 200g; 

- kawa Tchibo Exclusive Intense rozpuszczalna 100g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee African Blue rozpuszczalna 100g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild rozpuszczalna 100g; 
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- kawa Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande rozpuszczalna 100g; 

- kawa Tchibo Gold Selection rozpuszczalna 100g; 

- kawa Tchibo Gold Selection rozpuszczalna 200g; 

- kawa Tchibo Gold Selection Crema rozpuszczalna 90g; 

- kawa Tchibo Gold Selection Crema rozpuszczalna 180g; 

- kawa Tchibo Family rozpuszczalna 50g; 

- kawa Tchibo Family rozpuszczalna 100g; 

- kawa Tchibo Family rozpuszczalna 200g; 

- kawa Tchibo Family rozpuszczalna 200g+50g; 
- kawa Tchibo Cafe Crema Mild w ziarnach 500g; 

- kawa Tchibo Cafe Crema Mild w ziarnach 1000g 

- kawa Tchibo Cafe Crema Vollmundig w ziarnach 500g; 

- kawa Tchibo Cafe Crema Vollmundig w ziarnach 1000g 
 

KAPSUŁKI CAFISSIMO 

Standardowe: 

- Caffe Crema Mild 10x7g 

- Caffe Crema Vollmundig 10x8g 

- Espresso Elegant 10x7g 

- Espresso Entkoffeiniert 10x7,5g 

- Espresso Kraftig 10x7,5g 

- Kaffee Entkoffeiniert 10x7g 

- Kaffee Kraftig 10x7,8g 

- Kaffee Mild 10x7g 

Kawy świata: 

- Espresso Brasil Beleza 10x8,5g 

- Espresso Ethiopia Abaya 10x8g 

- Caffe Crema Colombia Andino 10x8g 

- Caffe Crema India Sirisha 10x7,5g 

Grand Classe, Limited Edition: 

- Caffe Crema Lenca Orellana 10x7,5g 

 

oraz wszystkie inne kawy Tchibo (z logo Tchibo na opakowaniu) dostępne w punktach sprzedaży detalicznej w okresie 

obowiązywania promocji. 

 

B) kawy zakupione w sklepach firmowych Tchibo wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu oraz sklepie 

internetowym pod adresem www.tchibo.pl : 

 

ZIARNA W DYSPENSERACH: 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 500g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 125g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 500g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 125g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee African Blue 500g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee African Blue 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee African Blue 125g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Colombia Fino 500g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Colombia Fino 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Colombia Fino 125g; 

- kawa Tchibo Vienna Melange 500g; 

- kawa Tchibo Vienna Melange 250g; 

- kawa Tchibo Vienna Melange 125g; 

- kawa Tchibo Pearl Beans 500g; 

- kawa Tchibo Pearl Beans 250g; 

- kawa Tchibo Pearl Beans 125g; 

- kawa Tchibo Espresso Hous Rustung 500g; 

- kawa Tchibo Espresso Hous Rustung 250g; 

- kawa Tchibo Espresso Hous Rustung 125g; 

- kawa Tchibo Espresso Sicilia Style 500g; 

- kawa Tchibo Espresso Sicilia 250g; 

- kawa Tchibo Espresso Sicilia 125g; 

- kawa Tchibo Espresso Milano 500g; 

- kawa Tchibo Espresso Milano 250g; 

- kawa Tchibo Espresso Milano 125g; 

http://www.tchibo.pl/
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- kawa Tchibo Caffe Crema 500g; 

- kawa Tchibo Caffe Crema 250g; 

- kawa Tchibo Caffe Crema 125g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Rarität Kopi Gayo 500g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Rarität Kopi Gayo 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Rarität Kopi Gayo 125g; 

 

ZIARNA PAKOWANE: 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild 500g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande 500g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee African Blue 500g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Rarität Kopi Gayo 500g; 

- kawa Tchibo Cafe Crema Mild w ziarnach 500g; 

- kawa Tchibo Cafe Crema Mild w ziarnach 1000g 

- kawa Tchibo Cafe Crema Vollmundig w ziarnach 500g; 

- kawa Tchibo Cafe Crema Vollmundig w ziarnach 1000g 

 

KAPSUŁKI CAFISSIMO: 

Standardowe: 

- Caffe Crema Mild 10x7g 

- Caffe Crema Vollmundig 10x8g 

- Espresso Elegant 10x7g 

- Espresso Entkoffeiniert 10x7,5g 

- Espresso Kraftig 10x7,5g 

- Kaffee Entkoffeiniert 10x7g 

- Kaffee Kraftig 10x7,8g 

- Kaffee Mild 10x7g 

Kawy świata: 

- Espresso Brasil Beleza 10x8,5g 

- Espresso Ethiopia Abaya 10x8g 

- Caffe Crema Colombia Andino 10x8g 

- Caffe Crema India Sirisha 10x7,5g 

Grand Classe, Limited Edition: 

- Caffe Crema Lenca Orellana 10x7,5g 

 

INNE:  

- kawa Tchibo Exclusive palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Exclusive rozpuszczalna 200g; 

- kawa Tchibo Gold Selection Crema rozpuszczalna 180g 

- kawa Tchibo Privat Kaffee African Blue palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Privat Kaffee Guatemala Grande palona mielona 250g; 

- kawa Tchibo Espresso Milano Style w ziarnach 500g; 

- kawa Tchibo Espresso Sicilia Style w ziarnach 500g; 

- wszystkie warianty kawy Tchibo Privat Kaffee Rarität dostępne w okresie obowiązywania promocji 

- oraz wszystkie inne kawy Tchibo (z logo Tchibo na opakowaniu) dostępne w punktach sprzedaży detalicznej w 

okresie obowiązywania promocji  

 

(dalej: „Produkty Promocyjne”). 

 

• Zgłoszenie - pojedyncza Transakcja udokumentowana paragonem fiskalnym lub notą rozliczeniową w przypadku zakupu w 

sklepie internetowym www.tchibo.pl, zgłoszona do Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej www.kawatchibo.pl 

lub wysłanie wiadomości SMS na numer 71866 o treści „TCHIBO.numerdowoduzakupu” (koszt jednego SMS dla 

Uczestnika wynosi 1,23 zł brutto), opisane w pkt. 5.1 e);  
• Transakcja – zakup, co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego, dokonany na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej w Okresie Loterii; 
• Uczestnik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, spełniająca warunki wskazane w pkt. 5.1; 
• Okres Loterii - okres od godziny 00.00 dnia 28 lutego 2015 roku do godziny 23.59 dnia 30 kwietnia 2015 roku, podczas 

którego możliwe jest dokonywanie Transakcji; 
• Laureaci - zwycięzcy Loterii; 
• Komisja – znaczenie nadano w pkt. 10.1.; 
• Losowanie – znaczenie nadano w pkt. 9.1. 

 

 

 

http://www.kawatchibo.pl/
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5. ZASADY PROWADZENIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 

 

5.1 Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki: 

a) ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) nabywa Produkt Promocyjny jako konsument w rozumieniu art. 22
1
K.c.,  

c) w Okresie Loterii dokona Transakcji, tj. zakupi, co najmniej jeden dowolny Produkt Promocyjny,  

d) pobierze i zachowa dowód zakupu tj. paragon fiskalny lub notę rozliczeniową w przypadku zakupu w sklepie 

internetowym www.tchibo.pl, dokumentujący zakup Produktu Promocyjnego, przy czym wymaga się, by na 

paragonie nazwa kupowanego Produktu Promocyjnego była wyraźnie wskazana, a jeśli nie jest, to powinna 

zostać potwierdzona odręcznym wpisem na odwrocie wraz z pieczęcią sklepu i podpisem pracownika. Paragon 

fiskalny lub notę rozliczeniową należy przechowywać do celów weryfikacji zgłoszenia oraz wydania nagrody. 

Paragony bez wskazanej nazwy Produktu Promocyjnego nie są uwzględniane. Jeden paragon fiskalny lub jedna 

nota rozliczeniowa dokumentujące zakup Produktu Promocyjnego upoważnia do jednego Zgłoszenia w Loterii,  

e) dokona zgłoszenia udziału w Loterii poprzez: 

 wysłanie wiadomości SMS na numer 71866 o treści: TCHIBO.numerdowoduzakupu np. TCHIBO.12345. 

W treści wiadomości sms dopuszczona jest pisownia małymi i dużymi literami. Odpłatność za wysłanie 

wiadomości sms dla Uczestnika wynosi 1,23 zł brutto. Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny 

potwierdzone jest bezpłatną dla Uczestnika informacją zwrotną na numer telefonu, z którego Zgłoszenie jest 

wysłane. Informacja zwrotna jest wysłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu 

roboczym po dniu Zgłoszenia. Wszystkie informacje zwrotne przesłane przez system rejestracyjny SMS, o 

których mowa w Regulaminie, zawierają nazwę Organizatora Loterii, informację o dostępności Regulaminu 

oraz zastrzeżenie wieku Uczestnika, a ich koszt dla Uczestnika wynosi 0,00 zł brutto. Katalog komunikacji 

SMS stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu Loterii. 

lub 

 zarejestrowanie się w Okresie Loterii na stronie internetowej www.kawatchibo.pl. Zgłoszenie w niniejszej 

formie powinno być dokonane w formacie zgodnym z dostępnym na stronie formularzem. Konieczne jest 

podanie imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, numeru telefonu komórkowego Uczestnika oraz numeru 

paragonu fiskalnego lub noty rozliczeniowej, które dokumentują zakup Produktu Promocyjnego. Przed 

wysłaniem formularza Uczestnik powinien potwierdzić, iż zapoznał się z Regulaminem Loterii oraz wyrazić 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Loterii, zgodnie z 

zamieszczoną formułą:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na 

potrzeby przeprowadzenia Loterii i wydania nagród, zgodnie z regulaminem loterii i przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z 

późn. zm.)”. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza na ekranie jest wyświetlany komunikat 

potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do Loterii.  

 

5.2 Zgłoszenia niepoprawne to Zgłoszenia dokonane w sposób niezgodny z zasadami podanymi w pkt. 5.1e), w tym 

dokonane poza Okresem Loterii. Zgłoszenia niepoprawne nie biorą udziału w Loterii. 

W Loterii uwzględniane są jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej 

korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą 

internetu. 

 

5.3 Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów Promocyjnych i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, pod 

warunkiem, że jeden paragon fiskalny lub jedna nota rozliczeniowa stanowi jedno Zgłoszenie, bez względu na liczbę 

widniejących na nich Produktów Promocyjnych. Uczestnik może zgłosić ten sam paragon lub tą samą notę 

rozliczeniową tylko jeden raz w Okresie Loterii. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia przez jednego Uczestnika 

więcej, niż jeden raz tego samego numeru paragonu lub numeru noty rozliczeniowej, w Losowaniu jest brane pod 

uwagę wyłącznie pierwsze Zgłoszenie. Przedstawienie wszystkich oryginałów paragonów fiskalnych lub not 

rozliczeniowych zgłoszonych do Loterii przez Uczestnika, jest warunkiem koniecznym do nabycia prawa do nagrody, 

pod rygorem wykluczenia z Loterii.  

 

5.4 W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz spółek Tchibo Warszawa Sp. z o.o., Tchibo Coffee 

Service Polska Sp. z o.o. oraz Tchibo Manufacturing Poland Sp. z o.o. a także członkowie najbliższej rodziny tych 

osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.  

 

5.5 Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), dalej „ustawa o ochronie danych 

osobowych”. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator, tzn. Ergo Marketing Sp. z 

o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kiwerskiej 14/27, 01-682 Warszawa. Zebrane dane osobowe są przetwarzane w 

                                                 
1 Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
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celu przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały 

czas mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych 

danych w celach związanych z Loterią. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest 

niezbędne do przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. W celach związanych z realizacją Loterii Organizator może 

powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników - na zasadach przewidzianych w art. 31 

ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie. 

 

5.6 Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres 

Organizatora podany w pkt 5.5 powyżej. 

 

6 OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANA JEST LOTERIA 

 

Loteria przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

7 CZAS TRWANIA LOTERII 

 

7.1. Dokonywanie Transakcji, uprawniające do wzięcia udziału w losowaniu nagród, trwa w Okresie Loterii, tj. od godziny 

00.00 dnia 28 lutego 2015 roku do godziny 23.59 dnia 30 kwietnia 2015 roku.  

7.2. Loteria rozpoczyna się dnia 28 lutego 2015 roku a kończy w dniu 7 lipca 2015 roku, przy czym okres ten obejmuje 

czas przeznaczony na składanie i rozpatrywanie reklamacji. 

 

8. NAGRODY W LOTERII 

 

8.1. W Loterii w drodze losowań przyznawane są następujące nagrody:  

a) jedna nagroda główna w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 100 000,00 zł. Do nagrody przyznana jest 

dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 11 110,00 zł. Łączna wartość nagrody 111 110,00 zł; 

b) 62 nagrody II stopnia, każda w postaci Ekspresu Cafissimo LATTE Bianco wraz z zestawem trzech opakowań 

kapsułek Cafissimo (każde opakowanie zawiera 10 kapsułek). Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 999,00 zł. 

 

8.2. Każdy Uczestnik (jedna osoba) ma prawo tylko do jednej nagrody II stopnia podczas trwania Loterii. W przypadku 

stwierdzenia wylosowania więcej niż jednej nagrody II stopnia przez tego samego Uczestnika, Uczestnikowi 

przysługuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej nagrody II stopnia. 

 

8.3. Szczegółowy opis zasad przyznawania nagród opisany jest w pkt. 9. 

 

8.4. Łącznie w Loterii są do wygrania 63 nagrody o łącznej wartości 173 048,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące 

czterdzieści osiem złotych). 

 

8.5. Nagroda wskazana w pkt. 8.1a) podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361). Część nagrody w wysokości 11 110,00 zł 

potrącana jest przez Organizatora przed wydaniem nagrody głównej i przekazana do urzędu skarbowego tytułem 

należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości nagrody. 

 

9. SPOSÓB PROWADZENIA LOTERII, MIEJSCE I TERMIN LOSOWANIA NAGRÓD 

 

9.1. Losowania nagród w ramach Loterii odbywają się w siedzibie Organizatora.  

Losowania nagród II stopnia odbywają się ze wszystkich Zgłoszeń dziennych , to znaczy, że dla każdego dnia od 28 

lutego 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku wyłaniany jest jeden Laureat. Laureaci każdego dnia rejestracji 

Zgłoszeń z Okresu Loterii wyłaniani są w losowaniach prowadzonych według następującego harmonogramu: 

a) dnia 10 marca 2015 roku odbywa się losowanie 8 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 28 lutego 2015 do 7 marca 2015 roku, 

b) dnia 17 marca 2015 roku odbywa się losowanie 7 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 8 marca 2015 roku do 14 marca 2015 roku,  

c) dnia 24 marca 2015 roku odbywa się losowanie 7 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 15 marca 2015 roku do 21 marca 2015 roku,  

d) dnia 31 marca 2015 roku odbywa się losowanie 7 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 22 marca 2015 roku do 28 marca 2015 roku, 

e) dnia 7 kwietnia 2015 roku odbywa się losowanie 7 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 29 marca 2015 roku do 4 kwietnia 2015 roku,  

f) dnia 14 kwietnia 2015 roku odbywa się losowanie 7 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 5 kwietnia 2015 roku do 11 kwietnia 2015 roku,  

g) dnia 21 kwietnia 2015 roku odbywa się losowanie 7 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 12 kwietnia 2015 roku do 18 kwietnia 2015 roku,  

h) dnia 28 kwietnia 2015 roku odbywa się losowanie 7 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 19 kwietnia 2015 roku do 25 kwietnia 2015 roku,  
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i) dnia 6 maja 2015 roku odbywa się losowanie 5 Laureatów, po jednym Laureacie z każdego dnia 

dokonywania Zgłoszeń w Loterii, licząc od 26 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. 

 

Losowanie nagrody głównej odbywa się 6 maja 2015 roku spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych za pomocą strony 

www.kawatchibo.pl lub poprzez wysłanie wiadomości SMS , które dotarły do Organizatora w Okresie Loterii, tj. od dnia 

28 lutego 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2015 roku. 

 

9.2. Nagrody losowane są spośród wszystkich Uczestników, którzy spełniają łącznie wszystkie warunki uczestnictwa w 

Loterii wymienione w pkt. 5, według następujących zasad: 

W losowaniach nagród II stopnia: 

a) w pierwszej kolejności spośród Zgłoszeń losowanych jest po 7, a w przypadku pierwszego losowania 8 

Laureatów i ostatniego losowania 5 Laureatów nagrody II stopnia, to jest po jednym Laureacie z każdego 

dnia dokonywania Zgłoszeń 

b) w drugiej kolejności spośród pozostałych Zgłoszeń losowanych jest 7, a w przypadku pierwszego losowania 

8 Uczestników na listę rezerwową i ostatniego losowania 5 Uczestników na listę rezerwową, to jest po 

jednym Zgłoszeniu na listę rezerwową z każdego dnia dokonywania Zgłoszeń. 

W losowaniu nagrody głównej w pierwszej kolejności spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w Okresie Loterii 

jest losowany jeden Laureat nagrody głównej. Następnie spośród pozostałych Zgłoszeń losowanych jest 2 

Uczestników na listę rezerwową.  

 

9.3. Losowanie nagród polega na ręcznym wyciąganiu przez jednego z członków Komisji z puli papierowych kuponów z 

urny. W celu zapewnienia anonimowości losowanie prowadzone jest z papierowych kuponów z liczbami 

porządkowymi przygotowanych w liczbie Losów Uczestników biorących udział w danym losowaniu, którzy spełniają 

warunki opisane w pkt. 5.1.  

9.4. Laureaci wylosowani zgodnie z pkt. 9.3 podlegają weryfikacji stwierdzającej czy: 

a) Laureat spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,  
b) Laureat jest wielokrotnie losowany. W tym przypadku Laureat zachowuje prawo do pierwszej wylosowanej 

nagrody II stopnia, zgodnie z zapisami pkt. 8.2 Regulaminu. 
 

9.5. Z losowania nagród sporządzany jest pisemny protokół, który jest udostępniany każdemu zainteresowanemu 

Uczestnikowi w siedzibie Organizatora. 

 

 10. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII 

 

10.1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii tj. udzielaniem informacji na temat Loterii, przeprowadzeniem 

przyznania nagród, sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja Nadzoru Loterii, zwana dalej 

„Komisją”, w składzie:  

a) przewodniczący Komisji; 

b) wiceprzewodniczący Komisji; 

c) sekretarz Komisji. 

 

10.2. Komisja sporządza pisemne protokoły z przebiegu każdego losowania nagród w Loterii.  

 

10.3. Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i udzielanie 

Uczestnikom wszelkich informacji na temat Loterii. 

 

10.4. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe uprawniające ją do nadzorowania przebiegu 

Loterii promocyjnej, wydane przez Ministra Finansów.  

 

10.5. Komisja działa w oparciu o regulamin wydany przez Organizatora. 

 

 11. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 

 

11.1. Wyniki Loterii zawierające imię, pierwszych sześć cyfr numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu oraz datę Zgłoszenia 

są podane na stronie internetowej www.kawatchibo.pl i są dostępne od dnia 25 marca 2015 roku do dnia 7 lipca 2015 

roku. 

11.2. Laureaci nagród w Loterii są informowani o wygranej telefonicznie na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Podczas 

rozmowy telefonicznej proszeni są o przesłanie następujących danych: 

a) oryginał paragonu fiskalnego lub noty rozliczeniowej w przypadku zakupu w sklepie internetowym 

Tchibo.pl uprawniającego do otrzymania nagrody. W przypadku zarejestrowania większej liczby zgłoszeń 

- wszystkie oryginały paragonów lub not rozliczeniowych zadeklarowane do Loterii;  

b) dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania 

c) numer telefonu – podany w Zgłoszeniu do Loterii 

http://www.kawatchibo.pl/
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d) własnoręcznie kompletnie wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 (dla 

Laureatów nagrody II stopnia) lub Załącznik nr 2 (dla Laureata nagrody głównej) do Regulaminu Loterii. 

  

 Informacje o nagrodach są przekazywane niezwłocznie po losowaniu, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych 

(przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych) licząc od dnia 

następnego po losowaniu. W tym czasie Organizator dokonuje 3 prób kontaktu dziennie, minimum 5 sygnałów 

ciągłych (niewskazujących na zajęcie linii telefonicznej) na numer telefonu, który podano w zgłoszeniu do Loterii 

(maksymalnie 6 prób). Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co 

najmniej 5 sygnałów ciągłych, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu. 

W przypadku 3 nieudanych prób połączenia z Laureatem w danym dniu, Organizator podejmuje próbę kontaktu 

telefonicznego w kolejnym dniu roboczym. 

11.3. W stosunku do osoby z listy rezerwowej podjęta jest taka sama procedura jak opisana powyżej licząc od dnia 

następnego od dnia nabycia prawa do nagrody, na zasadach określonych w pkt 11.4. 

 

11.4. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku, gdy następuje nieskuteczna próba nawiązania kontaktu z Laureatem – 

brak kontaktu telefonicznego – 6 nieudanych prób połączenia. 

 

11.5. Laureat, który otrzyma informację o nagrodzie, posiada oryginał paragonu fiskalnego lub oryginał noty rozliczeniowej 

potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego oraz spełnia warunki określone w Regulaminie musi w ciągu 10 dni 

od dnia powiadomienia o nagrodzie, przesłać zwrotnie na adres wskazany poniżej następujące dane: 

a) oryginał paragonu fiskalnego lub oryginał noty rozliczeniowej lub kopie paragonu lub kopie noty 

rozliczeniowej potwierdzonych notarialnie uprawniające do otrzymania nagrody. W przypadku 

Laureatów, którzy zarejestrowali większą liczbę zgłoszeń - wszystkie oryginały paragonów, not 

rozliczeniowych i kopie paragonów lub not rozliczeniowych potwierdzone notarialnie, zadeklarowane 

do Loterii;  

b) dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania; 

c)  numer telefonu – podany w Zgłoszeniu do Loterii 

d) własnoręcznie kompletnie wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 (dla 

Laureatów nagrody II stopnia) lub Załącznik nr 2 (dla Laureata nagrody głównej) do Regulaminu. 

 

Adres wysyłki:  

„Ergo Marketing” Sp. z o.o. 

Ul. Kiwerska 14/27 

01-682 Warszawa  

z dopiskiem ”Loteria Tchibo” 

 

Dane wraz z dowodem zakupu muszą zostać dostarczone do Organizatora w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o 

przyznanym prawie do nagrody. Dokumenty i dane, o których mowa powyżej, powinny zostać dostarczone drogą 

pocztową (list polecony lub zwykły) lub przesyłką kurierską. 

Kopie paragonu fiskalnego lub noty rozliczeniowej są akceptowane tylko w przypadku notarialnego potwierdzenia 

zgodności z oryginałem. 

 

11.6. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku: 

a) nieotrzymania przez Organizatora w wyznaczonym terminie zwrotnych danych zgodnie z pkt. 11.5.; 

b) przesłania paragonu fiskalnego lub dowodu zakupu, który jest zniszczony lub nieczytelny; 

c) nieprzesłania wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych i not rozliczeniowych; przekazania 

kopii paragonu lub kopii noty rozliczeniowej niepotwierdzonych notarialnie; 

d) przesłania paragonu lub noty rozliczeniowej, na którym data zakupu Produktu Promocyjnego jest 

późniejsza od daty zgłoszenia do Loterii lub zakup został dokonany poza Okresem Loterii, 

e) niedopełnienia warunków Regulaminu. 

W każdym z tych przypadków Organizator informuje o fakcie utraty prawa do nagrody, wysyłając zawiadomienie na 

numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia. 

 

11.7. W przypadku wątpliwości dotyczących Loterii rozstrzyga je Komisja. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia 

reklamacji na zasadach określonych w pkt. 13. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Uczestnik ma prawo 

dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

11.8. W przypadku utraty prawa do nagrody przez Laureata z powodów opisanych w pkt. 11.6, nagroda przechodzi na 

Uczestnika, który został wylosowany jako rezerwowy. Osoba nabywająca prawo do nagrody informowana jest o tym 

fakcie przez Organizatora w sposób opisany powyżej w pkt.11.2. W przypadku, gdy Laureat rezerwowy nie spełnia 

warunków opisanych w pkt. 11.4, 11.5 i 11.6, przypadająca na niego nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

11.9. Organizator wskazuje, że powiadomienie Laureatów o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej w 

niniejszym rozdziale. 
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11.10. Laureaci nagród w loterii, mogą zostać poproszeni przez Organizatora o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku 

Laureata w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na rozpowszechnianie tak 

utrwalonego wizerunku uczestnika i wykorzystywanie go we wszelkich znanych w dniu składania oświadczeniach 

polach eksploatacji, w tym poprzez:  

a)  utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet,  

b) utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu 

magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach,  

c)  wprowadzenie do pamięci komputera,  

d) publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,  

e)  nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób 

zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany,  

f)  utrwalanie na nośnikach materialnych,  

g) zwielokrotnienie dowolną techniką,  

h) wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu,  

i)  korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.  

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku Laureata nie jest warunkiem udziału w loterii. 

 

 

12. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD 

 

12.1. Nagroda główna w wysokości 100 000,00 zł wydawana jest w formie przelewu bankowego, na numer konta wskazany 

przez Laureata w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do regulaminu Loterii. O terminie wydania nagrody 

Laureat powiadamiany jest telefonicznie na numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu. Nagroda wydana jest nie 

później niż do dnia 16 czerwca 2015 roku. 

12.2. Nagrody II stopnia przesyłane są Laureatom przesyłką kurierską ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru nie później niż 

do dnia 16 czerwca 2015 roku. O terminie wydania nagrody każdy z Laureatów powiadamiany jest telefonicznie na 

numer telefonu, który podany jest w Zgłoszeniu. 

12.3. Laureaci nagród II stopnia zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest 

podać numer konta bankowego, którego jest właścicielem. Laureaci nagród II stopnia zobowiązani są do wypełnienia 

oświadczenia potwierdzającego jej przyjęcie. Odmowa wypełnienia oświadczenia oznacza, że nagroda nie zostanie 

doręczona i jest potraktowana jako nieodebrana. Nagroda nieodebrana pozostaje własnością Organizatora. 

12.4. Ostateczny termin wydania wszystkich nagród w Loterii upływa z dniem 16 czerwca 2015 roku. 

12.5. Nagrody wydane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

12.6. W Loterii nagrody II stopnia nie mogą być wymienione na gotówkę ani inne nagrody rzeczowe.  

12.7. W przypadku, gdy: 

a) nie doszło do wydania nagrody w związku z sytuacjami, o których mowa w pkt. 11.6 oraz wyczerpania listy 

rezerwowej zgodnie z pkt. 11.8; 

b) Laureat odmawia przyjęcia nagrody poprzez: 

• przesłanie do Organizatora pisemnej informacji o odmowie przyjęcia nagrody,  
• odmowę przyjęcia przesyłki z nagrodą;  

nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora. 

 

13. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI. TERMIN PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ 

 

13.1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników w formie 

pisemnej na adres siedziby Organizatora: 01-682 Warszawa, Kiwerska 14/27, począwszy od daty rozpoczęcia Loterii 

(tj. od dnia 28 lutego 2015 roku) do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród (tj. od dnia 16 

czerwca 2015 roku). Reklamacja musi wpłynąć do Organizatora nie później niż do dnia 29 czerwca 2015 roku. O 

zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, 

nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania oraz dopisek „Loteria 

Tchibo”. 

 

13.2. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.  

 

13.3. Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty 

rozpatrzenia reklamacji. Informacja jest wysłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji Uczestnika. Przy 

rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych, a także na przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, dalej 

„kodeks cywilny”) oraz obowiązujących przepisach prawa. 
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13.4. Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie 

stało się wymagalne.  

 

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

na reklamację.  

 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

14.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ 

Zgłoszenia (danych) na serwer Organizatora, co zostało potwierdzone komunikatem wyświetlonym na ekranie po 

„wciśnięciu” przycisku „wyślij” znajdującego się na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia niespełniające 

wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone lub o złych innych 

parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość 

weryfikacji umieszczonych na nich danych, są nieważne i wykluczone z Loterii.  

 

14.2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o wysłaniu wiadomości SMS do Organizatora należy przez to rozumieć 

wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego, wyspecjalizowanego podmiotu. Zgłoszenia do Loterii 

niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone lub o złych 

innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość 

weryfikacji umieszczonych na nich danych nie są rejestrowane. 

14.3. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przekazanie bezpłatnej dla Uczestnika 

informacji zwrotnej o przyjęciu Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii lub utracie prawa do nagrody poprzez wysłanie 

bezpłatnej wiadomości na numer telefonu, z którego dokonał Zgłoszenia. 

14.4. Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z 

których Uczestnicy korzystają w celu udziału w Loterii. Jakiekolwiek spory dotyczące wyżej wymienionych praw nie 

wpływają na zasadę, że uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane są podane Organizatorowi zgodnie 

z punktem 11.5 Regulaminu Loterii. 

14.5. Organizator zgodnie z zapisami art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych jest zobowiązany na 

żądanie Laureata wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. 

 

14.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory i 

roszczenia związane z Loterią są rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. 

 

14.7. Regulamin Loterii jest dostępny na stronie internetowej www.kawatchibo.pl oraz do wglądu w siedzibie 

Organizatora, a także na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora jest zwrotnie przesyłana.  

 

14.8. Zgłaszając udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.. 
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Załącznik nr 1 

 
OŚWIADCZENIE  

dla Laureata nagrody II stopnia w postaci Ekspresu Cafissimo LATTE Bianco wraz z zestawem trzech opakowań 

kapsułek Cafissimo (każde opakowanie zawiera 10 kapsułek). Łączna wartość nagrody II stopnia wynosi 999,00 zł 

 

Dziękujemy za udział w Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”. 

Serdecznie gratulujemy wygranej! 

 

Aby odebrać nagrodę, należy w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia o wygranej czytelnie wypełnić poniższy formularz, 

dołączyć oryginał (bądź oryginały) paragonu fiskalnego lub/i noty rozliczeniowej uprawniające do otrzymania nagrody i 

dostarczyć na adres:  

 

Ergo Marketing Sp. z o.o.,  

Ul. Kiwerska 14/27 

01-682 Warszawa 

z dopiskiem „Loteria Tchibo” 

 

Zgodnie z wymogiem pkt 11.5. Regulaminu Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”, ja niżej podpisany: 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres miejsca zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer (na terytorium Polski): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer tel. komórkowego  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail: …………….………………………………………………………………………………………………………. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo” i akceptuję jego treść. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu 

komórkowego, adres e-mail przez Ergo Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w 01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 14/27. Dane są 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) w celach 

uczestnictwa, rozstrzygnięcia oraz wydania nagród w Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”. 

 

Oświadczam, ze jestem osobą pełnoletnią. 

 

Potwierdzam, że zgodnie z pkt. 5.4. Regulaminu Loterii nie jestem pracownikiem Organizatora oraz spółki Tchibo Warszawa 

Sp. z o.o., Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. oraz Tchibo Manufacturing Poland Sp. z o.o. a także członkiem najbliższej 

rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w porozumieniu prawa cywilnego. 

 

Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany (-a) o przysługującym mi prawie dostępu do ich treści 

oraz prawie ich poprawienia zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu Loterii. 

 

Potwierdzam, iż przyjmuję nagrodę wygraną w Loterii w postaci w postaci Ekspresu Cafissimo LATTE Bianco wraz z 

zestawem trzech opakowań kapsułek Cafissimo (każde opakowanie zawiera 10 kapsułek). Łączna wartość nagrody II stopnia 

wynosi 999,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

                 data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 
OŚWIADCZENIE  

dla Laureata nagrody głównej w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 100 000,00 zł. Do nagrody przyznana jest 

dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 11 110,00 zł. Łączna wartość nagrody 111 110,00 zł 

Dziękujemy za udział w Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”. 

Serdecznie gratulujemy wygranej! 
 

Aby odebrać nagrodę, należy w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia o wygranej czytelnie wypełnić poniższy formularz, 

dołączyć oryginał (bądź oryginały) paragonu fiskalnego lub/i noty rozliczeniowej uprawniające do otrzymania nagrody i 

dostarczyć na adres:  

Ergo Marketing Sp. z o.o.,  

Ul. Kiwerska 14/27 

01-682 Warszawa 

z dopiskiem „Loteria Tchibo” 

 

Zgodnie z wymogiem pkt 11.5. Regulaminu Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”, ja niżej podpisany: 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres miejsca zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer (na terytorium Polski): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer PESEL…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Seria i numer dowodu tożsamości………………………………………………………………………………………………… 

 

Numer konta bankowego 

                          

 

Nazwa banku prowadzącego konto……………………………………………………………………………………………….. 

 

Numer tel. komórkowego  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail: …………….………………………………………………………………………………………………………. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo” i akceptuję jego treść. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu 

komórkowego, adres e-mail przez Ergo Marketing Sp. z o.o., z siedzibą w 01-682 Warszawa, ul. Kiwerska 14/27. Dane są 

przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w 

celach uczestnictwa, rozstrzygnięcia oraz wydania nagród w Loterii „Zawsze jest czas na kawę Tchibo”. 

Oświadczam, ze jestem osobą pełnoletnią. 
 

Potwierdzam, że zgodnie z pkt. 5.4. Regulaminu Loterii nie jestem pracownikiem Organizatora oraz spółki Tchibo Warszawa 

Sp. z o.o., Tchibo Coffee Service Polska Sp. z o.o. oraz Tchibo Manufacturing Poland Sp. z o.o., a także członkiem 

najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w porozumieniu prawa cywilnego. 

 

Oświadczam, iż dane podaję dobrowolnie i zostałem poinformowany (-a) o przysługującym mi prawie dostępu do ich treści 

oraz prawie ich poprawienia zgodnie z pkt. 5.5. Regulaminu Loterii. 

 

Potwierdzam, iż przyjmuję nagrodę wygraną w Loterii w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 100 000,00 zł. Do nagrody 

przyznana jest dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 11 110,00 zł. Łączna wartość nagrody 111 110,00 zł. 

Przyjmuję do wiadomości potrącenie z nagrody jej części dodatkowej w wysokości 11 110,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 

sto dziesięć złotych) i odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zryczałtowanego podatku od nagrody 

przez Organizatora - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).  

 

 

 

 

___________________________________  

                 data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 

 
WYKAZ SKLEPÓW FIRMOWYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI 

 

L.P. Lokalizacja adres 

1 Białystok CH Alfa ul. Świętojańska 15, lok. H6/0, 15-277 Białystok 

2 Bielsko Biała Galeria Sfera ul. Mostowa 5, lok. 147, 43-300 Bielsko-Biała 

3 Bydgoszcz Galeria Pomorska ul. Fordońska 141, lok. 33, 85-739 Bydgoszcz 

4 Bydgoszcz CH Focus Park ul. Jagiellońska 39-47, lok nr 0.58, 85-097 Bydgoszcz 

5 Bytom CH Plejada ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 25 lok. 132, 41-923 Bytom 

6 Czeladź CH M1  ul. Będzińska 80, lok. S1.54,  41-250 Czeladź 

7 Częstochowa Galeria Jurajska al. Wojska Polskiego 207 lok 028, 42-200 Częstochowa 

8 Gdańsk CH Alfa ul. Kołobrzeska 41, lok. 250, 80-391 Gdańsk 

9 Gdańsk CH City Forum Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 8, lok. B11, 80-895 Gdańsk 

10 Gdańsk Galeria Bałtycka al. Grunwaldzka 141, lok. nr -1-140, 80-264 Gdańsk 

11 Gdynia CH Batory ul. 10 Lutego 11, lok. Nr K1/B/04, 81-366 Gdynia 

12 Gdynia CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2, lok. B199, 81-304 Gdynia 

13 Katowice CH Dąbrówka al. Roździeńskiego 200, lok. nr 8, 40-315 Katowice 

14 Katowice Silesia City Center  ul. Chorzowska 107, lok. G19, 40-101 Katowice 

15 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 maja 30, lok. 0_1/120, 40-097 Katowice 

16 Koszalin CH Galeria EMKA ul. Jana Pawła II 20, lok. Nr 20, 75-452 Koszalin 

17 Kraków Galeria Kazimierz ul. Podgórska 34 lok 1072, Kraków 31-536 

18 Kraków Galeria Krakowska ul. Pawia 5, lok -1-90, 31-154 Kraków 

19 Kraków M1 al. Pokoju 67, lok. S1.15, 31-580 Kraków 

20 Kraków CH Zakopianka ul. Zakopiańska 62, Lok. Nr B54, 30-450 Kraków 

21 Kraków Galeria Futura Park/ Factory ul. Prof. Różańskiego 32, 32-085 Modlniczka lokal 55+56 

22 Kraków CH Bonarka ul. Kamieńskiego 11, lok. C7, 30-644 Kraków 

23 Legnica Galeria Piastów ul. Najświętszej Marii Panny 9 lok. 0.15, 59-220 Legnica 

24 Łódź CH Manufaktura ul. Karskiego 5, lok. B26, 91-071 Łódź 

25 Łódź CH Port ul. Pabianicka 245, lok. 061, 93-457 Łódź 

26 Łódź Galeria Łódzka al. Piłsudskiego 15/23, lok. -1-045, 90-329 Łódź 

27 Marki M1 al. Piłsudskiego 1, lok. S.1.12, 05-270 Marki 

28 Olsztyn CH Aura al. Piłsudskiego 16 lok. nr 2/64, 10-576 Olsztyn    

29 Opole CH Karolinka  ul. Wrocławska 156, lok. B157, 45-837 Opole 

30 Piaseczno, CH Fashion House ul. Puławska 42E, lok. N23/N24, 05-500 Piaseczno 

31 Poznań Galeria Pestka al. Solidarności 47, lok. 0.06, 61-696 Poznań 

32 Poznań Malta ul. Antoniego Baraniaka 8, lok. 0100, 61-131 Poznań 

33 Poznań Kupiec pl. Wiosny ludów 2, lok. 0.21, 61-831 Poznań 
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34 Galeria Rzeszów ul. Piłsudskiego 44, lok. 109, 35-505 Rzeszów  

35 Słupsk CH Jantar ul. Szczecińska 58, lok. B051, 76-200 Słupsk 

36 Szczecin Galeria Kaskada al. Niepodległości 36 lok1-380, Szczecin 70-404 

37 Szczecin Galeria Turzyn al. Bohaterów Warszawy 42 lok. nr F036, 70-342 Szczecin 

38 Tarnów Gemini Park ul. Nowodąbrowska 127, lok. 1.86 , 33-100 Tarnów 

39 Warszawa CH Arkadia al. Jana Pawła II 82 lok. 053 (parter), 00-175 Warszawa 

40 Warszawa Galeria Mokotów ul. Wołoska 12, lok. 005, 02-675 Warszawa 

41 Warszawa CH Janki ul. Mszczonowska 3 ,05-090 Janki k/Warszawy lokal B.03. 

42 Warszawa CH Klif  ul. Okopowa 58/72, lok. 09,  01-042 Warszawa 

43 Warszawa Nowy Świat ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa 

44 Warszawa CH Targówek ul. Głębocka 15, lok. 113, 03-287 Warszawa 

45 Warszawa CH King Cross ul. Jubilerska 1/3, lok. 19, 04-190 Warszawa 

46 Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 148, lok. nr 119, 02-326 Warszawa 

47 Warszawa Sadyba Best Mall ul. Powsińska 31 lok. 238/239, 02-903 Warszawa 

48 Warszawa CH Factory Ursus pl. Czerwca 1976 r., nr 6, Lok. Nr 63, 02-495 Warszawa 

49 Warszawa CH Wileńska ul. Targowa 72, lok. Nr 004, 03-734 Warszawa 

50 Warszawa Wola Park ul. Górczewska 124, lok. G 068, 01-460 Warszawa 

51 Warszawa Złote Tarasy ul. Złota 59 lok. Nr 10, 00-120 Warszawa 

52 Wrocław Galeria Dominikańska pl. Dominikański 3, lok. 120, 50-159 Wrocław 

53 Wrocław Galeria Magnolia Park ul. Legnicka 60, lok. E 38, 54-206 Wrocław 

54 Wrocław  Park, Handlowy Auchan Bielany ul. Francuska 6, lok. 57 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce 

55 Wrocław CH Pasaż Grunwaldzki pl. Grunwaldzki 22, lok. A.L - 0598, 50-363 Wrocław 

56 Zielona Góra Focus Park ul. Wrocławska 17, lok nr.0.09, 65-427 Zielona Góra 
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Załącznik nr 4  

 

KATALOG KOMUNIKACJI – KATALOG DZIAŁANIA SERWISU DLA NUMERU BRAMKI 71866 

 

Treść wiadomości SMS potwierdzającej Zgłoszenie do Loterii: 

 

ErgoMarketing. Loteria Zawsze jest czas na kawe Tchibo. Zgloszenie zarejestrowane. Reg. loterii na kawatchibo.pl. Loteria 

dla osob 18+. Koszt sms 1,23 zl. 

 

Treść wiadomości SMS o utracie prawa do nagrody: 

 

ErgoMarketing. Loteria Zawsze jest czas na kawe Tchibo. W zwiazku z niedopelnieniem p. 11.6 Regulaminu tracisz prawo 

do wygranej nagrody. Reg. na kawatchibo.pl 


