WARUNKI PROMOCJI „Wygrywamy zaczyna się od WY! (promocja online); od 20 października
2022 roku do 20 listopada 2022 roku”.

1.

Promocja obowiązuje od dnia 20 października 2022 roku od godziny 00:00 do 20 listopada 2022
roku do godziny 23:59.

2.

Promocja dostępna jest wyłącznie dla Graczy, którzy w okresie wskazanym w ust. 1 wzięli udział
w loterii „Wygrywamy zaczyna się od WY!” na stronie www.gramywygrywamy.pl, którzy posiadają
Konto Gracza Aktywne w serwisie www.lotto.pl lub w aplikacji LOTTO oraz wyrażoną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. w celach handlowych i
marketingowych.

3.

Gracz po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, otrzyma Środki Bonusowe w postaci
kwoty pieniężnej o wartości 5 zł uzyskiwane po realizacji kodu promocyjnego. W zależności od dnia
spełnienia wszystkich warunków promocji. Gracz otrzyma kod promocyjny w jednym z poniższych
terminów:
1) Jeżeli gracz spełni wszystkie warunki promocji w dniach od 20 października 2022 roku do 27
października 2022 roku, kod promocyjny otrzyma w dniach od 31 października 2022 roku do 2
listopada roku. Kod promocyjny będzie ważny w dniach od 31 października 2022 roku do 4
listopada 2022 roku;
2) Jeżeli gracz spełni wszystkie warunki promocji w dniach od 28 października 2022 roku do 3
listopada 2022 roku, kod promocyjny otrzyma w dniach od 7 do 8 listopada 2022 roku. Kod
promocyjny będzie ważny w dniach od 7 do 11 listopada 2022 roku;
3) Jeżeli gracz spełni wszystkie warunki promocji w dniach od 4 listopada 2022 roku do 10
listopada 2022 roku, kod promocyjny otrzyma w dniach od 14 do 15 listopada 2022 roku. Kod
promocyjny będzie ważny w dniach od 14 do 18 listopada 2022 roku;
4) Jeżeli gracz spełni wszystkie warunki promocji w dniach od 11 listopada 2022 roku do 20
listopada 2022 roku, kod promocyjny otrzyma w dniach od 21 do 22 listopada 2022 roku. Kod
promocyjny będzie ważny w dniach od 21 do 25 listopada 2022 roku;
Kod promocyjny będzie można wykorzystać w serwisie lotto.pl i aplikacji mobilnej LOTTO w
zakładce Moje Konto.

4.

Warunkiem przystąpienia do Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:
1) wzięcie udziału w loterii promocyjnej „Wygrywamy zaczyna się od WY!” na stronie
www.gramywygrywamy.pl;
2) dokonanie w serwisie lotto.pl lub w aplikacji LOTTO zakupu zakładów gier liczbowych lub losów
loterii pieniężnych o łącznej wartości minimum 20 zł na jednym kuponie
(słownie: dwadzieścia złotych) w okresie wskazanym w ust. 1.
3) posiadanie przez Totalizator Sportowy zgody gracza na przesyłanie informacji handlowej i
marketingowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w formie maila.

5. Niniejsza promocja nie łączy się z promocją opisaną w Warunkach promocji „Bonus powitalny; 20
października 2022 roku do 20 listopada 2022 roku”. Oznacza to, że dokonanie, w okresie
wskazanym w ust. 1, w serwisie lotto.pl lub aplikacji LOTTO pierwszego zakupu w postaci zakładów
gier liczbowych lub losu loterii pieniężnych uprawnia Gracza wyłącznie do skorzystania z promocji
wskazanej w Warunkach promocji „Bonus powitalny; 20 października 2022 roku do 20 listopada
2022 roku”. W takim przypadku Gracz jest uprawniony do skorzystania z promocji opisanej
niniejszymi warunkami po dokonaniu ponownego zakupu zakładów gier liczbowych lub losu loterii

pieniężnej, spełniającego wymagania o łącznej wartości minimum 20 zł (słownie: dwadzieścia
złotych) na jednym kuponie wskazane w ust. 4.
6.

Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, Środki Bonusowe w postaci kodów
promocyjnych zostaną rozesłane do graczy za pomocą dedykowanej komunikacji elektronicznej w
formie maila.

7.

Środki Bonusowe mogą zostać wykorzystane na zakup gier liczbowych oraz loterii pieniężnych
w ramach serwisu lotto.pl i aplikacji LOTTO.

8.

Gracz może skorzystać z promocji wyłącznie raz, po spełnieniu warunku określonego w ust 4.

9.

Opłata za los lub zakład zawiera cenę losu lub zakładu oraz dopłatę.

10. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. z przyczyn leżących po stronie
dostawcy systemu) promocja rozpocznie się wcześniej albo zakończy się później, aniżeli w okresie
przewidzianym w ust. 1, wówczas okres promocji ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu, przy czym
Organizator udokumentuje taki przypadek w celu dokładnego określenia momentu rozpoczęcia
i zakończenia okresu promocji.
11. Przystępując do promocji „Wygrywamy zaczyna się od WY! (promocja online); od 20 października
2022 roku do 20 listopada 2022 roku” Gracz ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania
niniejszych warunków promocji, warunków Regulaminu sprzedaży premiowej – bonusy dla graczy
lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii pieniężnych urządzanych
przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. przez sieć Internet.
12. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Totalizator Sportowy sp. z o.o.
znajdują się na https://www.lotto.pl/polityka-prywatnosci
13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie znajduje Regulamin
sprzedaży premiowej – bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulamin przystąpienia do gier liczbowych
oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o. przez sieć Internet.

