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DEKLARACJA 

UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ  

„LOTERIA PLUS 3” 

 

 

 

Potwierdzam udział w  loterii promocyjnej „Loteria Plus 3” organizowanej w okresie od  01.03.2018 r.                    

do 31.08.2018 r., który jest dniem zakończenia procedury reklamacyjnej i zobowiązuje się do uczestnictwa w niej  

na zasadach określonych w regulaminie loterii promocyjnej „Loteria Plus 3” oraz w załączniku nr 1 do niniejszej 

deklaracji uczestnictwa w loterii promocyjnej „Loteria Plus 3”.  

 

 

DANE FIRMY:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uczestnik sieci………………………………………………………………………… 
(podmiot prowadzący Sklep w rozumieniu regulaminu loterii promocyjnej „Loteria Plus 3”)  

 

NIP: ……………………………………………………… 

 

KRS/nr ewidencji działalności gospodarczej ……………………………..     

 
 

  Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem loterii promocyjnej ”Loteria Plus 3”,  

jak również z załącznikiem nr 1 do niniejszej deklaracji uczestnictwa, zrozumiałem ich  treść  i akceptuję je  

w całości. 

 

 

 

..................................................           ……………..…........................................................ 
  osoba upoważniona  do                                              data i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu prowadzącego Sklep   

reprezentowania Organizatora loterii promocyjnej  

„Loteria Plus3” PSH Nasz Sklep S.A. z/s w Warszawie           

      

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Kontakt: 
Tel.  (17) 857-80-39 fax 

(17) 859-71-79 

Email: biuro@nasz-sklep.pl 
 
 

Polska Sieć Handlowa NASZ SKLEP S.A.   

00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5 
Regon: 650975511,  NIP: 792-192-82-32 – Organizator loterii promocyjnej „Loteria Plus 3” 
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Załącznik nr 1 do deklaracji uczestnictwa w loterii promocyjnej „Loteria Plus 3”.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA PODMIOTU PROWADZĄCEGO SKLEP W LOTERII PROMOCYJENJ 

„LOTERIA PLUS 3” 

§ 1 

Niniejszy załącznik określa zasady, na jakich podmiot prowadzący Sklep bierze udział w loterii promocyjnej 

„Loteria Plus 3”, zwaną dalej Loterią organizowanej przez Organizatora PSH „Nasz Sklep” S.A. z s. w Warszawie, zwaną 

dalej Organizatorem.  

§ 2 

1. Organizator zobowiązuję się dostarczyć do każdego sklepu objętego Loterią: 

- zdrapki wydawane w pakietach po 100 sztuk, 

-  plakat B2/A2 z wizerunkiem i ceną sprzedaży produktów promowanych w danej edycji Loterii.  

2. O ilości pakietów zdrapek wydanych na sklep, decyduje Organizator. 

3. Koszty przygotowania i dostarczenia materiałów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu leżą po stronie 

Organizatora.  

§ 3 

1. Podmiot prowadzący Sklep zobowiązuje się do wyeksponowania w widocznym miejscu na Sklepie plakatów 

B2/A2 z produktami obowiązującymi w danej edycji Loterii. 

2. Podmiot prowadzący Sklep zobligowany jest do rzetelnego przeszkolenia całego personelu sklepu w zakresie 

zasad przeprowadzenia Loterii.   

3. Podmiot prowadzący Sklep ma obowiązek wyznaczenia osób do  przeszkolenia  w zakresie obsługi, koordynacji  

i rozliczenia Loterii.  

4. Podmiot prowadzący Sklep zobowiązany jest do kontroli czy zdrapki są wydawane Uczestnikom Loterii zgodnie  

z zasadami regulaminu Loterii. 

 

ROZLICZENIE ZDRAPEK ORAZ NAGRÓD W LOTERII  

§ 4 

1. Organizator prowadzi bilans wydanych zdrapek do  Sklepu w trakcie trwania Loterii. Saldo wydanych zdrapek jest 

pomniejszane proporcjonalnie do zakupów towaru obowiązującego w danej edycji Loterii w stosunku 1 zdrapka  

na  2 produkty promocyjne zakupione od wskazanych dystrybutorów. 

2. Rozliczenia prowadzone są w cyklu miesięcznym zgodnie z edycjami Loterii. 

3. Podmiot prowadzący Sklep jest zobowiązany przekazać do Organizatora komplet n/w dokumentów niezbędnych 

do rozliczenia każdej nagrody Loterii: 

a. Zdrapki uprawniające Laureata do odbioru nagrody. 

b. czytelne i kompletnie wypełnione potwierdzenie odbioru nagrody stanowiące załącznik nr 1 regulaminu 

loterii promocyjnej „Loteria Plus 3”.  

 

 

 


