Regulamin loterii podczas
XII URODZIN OSIR WAWER
1. Organizatorem loterii jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy
Wawer.
2. Miejscem loterii jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Wawer zlokalizowany
ul. V Poprzeczna 22 w Warszawie.
3. Terminem loterii jest 19.11.2022r. Finał loterii zostanie przeprowadzony w
poniedziałek 21.11.2022 online – na żywo na platformie internetowej Faceook,
Fanpage OSiR Wawer.
4. Ilość osób, która może wziąć udział w loterii jest nieograniczona.
5. Loteria jest bezpłatna dla każdego uczestnika.
6. Opaskę loteryjną z numerem otrzyma każdy uczestnik 12-tych urodzin OSiR Wawer,
którą należy oderwać i wrzucić do urny na recepcji fitness.
7. Każda osoba, która wrzuci swój numer do urny jest zobowiązana do zachowania
opaski loteryjnej w celu sprawdzenia numeru, który wygra w loterii.
8. Uczestnikiem loterii, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku
życia.
9. W loterii nie mogą brać udziału Organizator, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer.
10. 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.
11. Nagrody loterii fantowej:
 WEEKEND Z TOYOTĄ
 KARNET OPEN
 KARNET 10 WEJŚĆ
 PAKIET GADŻETÓW
 4 GRY W SQUASHA W OSIR WAWER
12. Fundatorami nagród jest Organizator OSiR WAWER oraz Toyota Wesoła, która
przekazuje voucher na wynajem weekendowy wybranego z puli samochodów marki
toyota.
13. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.
14. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez pracowników
OSiR Wawer.
15. Wydanie nagród nastąpi w recepcji fitness w godzinach pracy siłowni po
przeprowadzonym losowaniu oraz po okazaniu opaski z numerem zwycięskim.
16. 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.
17. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

18. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie
Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji
listownie.
19. 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).
20. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 5 dni
roboczych od daty rozpatrzenia.
21. Postanowienia końcowe: Regulamin loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora
jak i na stronie Organizatora www.osir-wawer.warszawa.pl w aktualności „12-ste
URODZINY OSiR WAWER”.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użyteczność wygranych przez
uczestnika nagród.

