Regulamin loterii podczas
IV TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ IM. JANUSZA OLĘDZKIEGO
1. Organizatorem loterii, zwanym dalej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Wawer.
2. Miejscem loterii jest Wielofunkcyjny obiekt sportowy „Syrenka” zlokalizowany
ul. Starego Doktora 1 Marysin Wawerski.
3. Terminem loterii jest 29 maj 2022r. Loteria rozpocznie się ok. godz. 12.45.
4. Loteria zostanie przeprowadzona trakcie trwania IV Turnieju Piłki Nożnej im. Janusza
Olędzkiego.
5. Ilość osób, która może wziąć udział w loterii jest nieograniczona.
6. Loteria jest bezpłatna dla każdego uczestnika.
7. Opaskę loteryjną otrzyma każdy zawodnik turnieju. Opaski zostaną przekazane
trenerom w biurze zawód o godz. 8.45.
8. Każda osoba, która zgłosi się do namiotu strefy Fitness Anin otrzyma opaskę
loteryjną z numerem, który zostanie wrzucony do urny.
9. Każda osoba, która wrzuci swój numer do urny jest zobowiązana do zachowania
opaski loteryjnej w celu sprawdzenia numeru, który wygra w loterii.
10. Uczestnikiem loterii, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku
życia.
11. W loterii nie mogą brać udziału Organizator, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer.
12. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez otrzymanie opaski loteryjnej jest
równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz
ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.
13. Zasady organizacji loterii fantowej
14. Nagrody loterii fantowej:
 4 Oficjalne Mini Piłki FIFA World Cup 2022 Katar – AL. RIHLA;
 Piłka z podpisami Wojciecha Szczęsnego, Kamila Grabary, Jana Bednarka,
Kamila Glika i Przemysława Plachety;
 Piłka z podpisem Arkadiusza Milika;
 Bezpłatne dowolne USG oraz zabieg refleksologii stóp w Centrum
Medycznym Doktor A;
 Koszulka z podpisem Tomasza Kędziory.
15. Fundatorami nagród jest Organizator oraz Fundacja Poland 21c.
16. Oferowane przez Organizatora oraz Fundację Poland 21c nagrody są rzeczami
fabrycznie nowymi.
17. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby
Organizatora turnieju, Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Radnych
Dzielnicy Wawer.

18. W przypadku wylosowania numeru loteryjnego, który zostanie zagubiony przez
uczestnika loterii uznaje się los za nieważny i przechodzi się do wylosowania
kolejnych numerów.
19. Numer loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania
nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu.
20. Posiadacz takiego losu/kuponu winien zgłosić się w ciągu 2 minut od ostatniego
wywołania.
21. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 21., los
zostanie uznany za nieważny, a Organizator dokona kolejnego losowania
nieodebranej nagrody.
22. Wydanie nagród nastąpi bezpośrednio po losowaniu każdej nagrody, w miejscu
losowania, tj. boisko piłkarskie zlokalizowane na terenie Wielofunckjnego obiektu
sportowego „Syrenka”.
23. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej
zakończeniu, nie później niż do 3 dni od daty upływu terminu wydania nagród.
24. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
25. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie
Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji
listownie.
26. Reklamacje rozpatrzy Organizator Turnieju. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 3
dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora – V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa
(pokój administracyjny na I piętrze).
27. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 5 dni
roboczych od daty rozpatrzenia.
28. Postanowienia końcowe: Regulamin loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora
jak i na stronie Organizatora www.osir-wawer.warszawa.pl w aktualności „IV Turniej
Piłki Nożnej im. Janusza Olędzkiego”.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność wygranych przez
uczestnika nagród.

