NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Na jaki adres należy wysłać dokumenty wymagane do wydania nagrody instant
win?
Dokumenty wymagane do przeprowadzenia weryfikacji i wydania nagrody instant win w
loterii „GRAJ O TRENING W BARCELONIE” należy wysłać na adres Organizatora: Unique One
sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
W jakim terminie mogę dokonać zgłoszenia do loterii „GRAJ O TRENING W
BARCELONIE”?
Do Loterii możesz zgłosić się od 24 września do 2 grudnia 2018 r.
Gdzie znajdę regulamin loterii?
Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.nesquik.pl oraz w
siedzibie Organizatora.
Jakie produkty biorą udział w Loterii?
W Loterii biorą udział napoje kakaowe marki Nesquik o pojemności 200g, 400g, 600g i 800g.
Z Produkty Promocyjne uważa się napoje kakaowe posiadające zarówno nadrukowaną
informację o Loterii, jak również te, które takiej informacji na opakowaniu nie posiadają.
Kupiłem napój kakaowy Nesquik 20.09.2018 r. Czy mogę zgłosić się do Loterii?
Niestety nie. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 24 września 2018 r. i
trwa do 2 grudnia 2018 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży,
jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
Jak mogę zgłosić się do Loterii?
Aby zgłosić się do Loterii należy dokonać prawidłowego zgłoszenia za pośrednictwem strony
internetowej www.nesquik.pl poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego, a
następnie wybór jednej z trzech piłek, które kryją nagrodę.
Kto może wziąć udział w Loterii?
W Loterii mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nabywające określone w Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w
rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

Gdzie znajdują się: się nr z paragonu oraz nr kasy rejestrującej, który powinno się
zgłosić do loterii?
Numer z paragonu umieszczony jest u góry, po prawej stronie paragonu, naprzeciwko daty
zakupu. Natomiast nr kasy rejestrującej – w dolnej części paragonu.
Możesz również kliknąć w znak zapytania, przy odpowiednim polu w formularzu – wówczas
wyświetli się zdjęcie paragonu ze wskazanym położeniem danego numeru.
Zgubiłem paragon, który zgłosiłam do loterii. Czy w razie wygranej otrzymam
nagrodę?
Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie nam oryginalnego paragonu fiskalnego z
numerem, którego Uczestnik dokonał zgłoszenia do Loterii. Jest to warunek niezbędny do
otrzymania Nagrody.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymałem komunikat, że mój
paragon został już zgłoszony. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli jesteś pewien, że nie
dokonałeś jeszcze zgłoszenia danego paragonu w takim przypadku celem wyjaśnienia
skontaktuj się z Organizatorem poprzez zakładkę KONTAKT na stronie www.nesquik.pl.
Kiedy otrzymam informację o wygranej w loterii?
Laureaci nagród instant win powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na
stronie internetowej www.nesquik.pl. o okoliczności przyznania nagrody. Informacja ta
przesyłana jest również na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Natomiast laureat nagrody głównej powiadamiany jest telefonicznie w dniu losowania lub
następnego dnia roboczego po losowaniu.
Ile razy mogę wziąć udział w Loterii?
W Loterii możesz wziąć udział dowolną ilość razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełniasz
warunki Regulaminu.
Ile nagród instant win (I, II i III stopnia) mogę wygrać?
Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie trzy nagrody instant win (niezależnie od stopnia
nagrody). Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.
Wygrałem jedną z nagród. Co powinienem zrobić, aby otrzymać nagrodę?
Prześlij listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora w ciągu 4 dni
roboczych od wyświetlenia komunikatu (nagroda instant win) bądź rozmowy telefonicznej
(nagroda główna) dane niezbędne w procesie przekazania nagrody, w tym oryginał

paragonu fiskalnego, z tytułu którego dokonałeś wylosowanego zgłoszenia, potwierdzającego
zakup produktów promocyjnych
W procesie przekazania nagrody niezbędne jest wypełnienie i własnoręczne podpisanie
oświadczenia laureata zawierającego jego dane osobowe:
a. imię, nazwisko oraz dane adresowe: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem
domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numeru konta
bankowego – w przypadku laureata nagrody instant win;
b. imię, nazwisko, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL, a w
przypadku braku numeru PESEL datę urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania
wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym,
województwem, numer konta bankowego – w przypadku laureata nagrody głównej.
Nie mogę wydrukować Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie - nie mam
drukarki?
Organizator akceptuje wersję odręczną Oświadczenia. Natomiast musi być ono w brzmieniu
identycznym z przedstawionym przez Organizatora.
Jakie Nagrody są do wygrania w Loterii?
Nagrodami w Loterii są:
a. Nagroda Główna: wyjazd na FC Barcelona Event (wyjazd do Barcelony na 4 dni dla
rodzica z dzieckiem wraz z treningiem dla dziecka w wieku 7-12 lat). Nagroda
Główna, w szczególności obejmuję:
i.

Przelot tam/i z powrotem dla zwycięzcy Nagrody Głównej i dziecka;

ii.

Trzy noclegi w hotelu w Barcelonie dla zwycięzcy Nagrody Głównej i dziecka;

iii. Transfer z lotniska i na lotnisko;
iv. Trening dla dziecka;
v.

Zwiedzanie Barcelony;

vi. Uczestnictwo w meczu FC Barcelona,
przy czym termin realizacji Nagrody, przypada na I kwartał 2019 r., a dokładny termin
zostanie podany Laureatowi Nagrody Głównej zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu.
b. Nagroda I stopnia w postaci torby sportowej z logo FC Barcelona. Organizator
przewidział 250 nagród I stopnia w Loterii.
c. Nagroda II stopnia w postaci piłki z logo FC Barcelona. Organizator przewidział 500
nagród II stopnia w Loterii.
d. Nagroda III stopnia w postaci worka z logo FC Barcelona. Organizator przewidział
1000 nagród III stopnia w Loterii.

Kiedy zostaną wydane nagrody w loterii i w jaki sposób?
Nagrody typu instant win I, II i III stopnia zostaną wysłane zwycięzcom przesyłką pocztową
lub kurierską do dnia 11 stycznia 2019 r. na adres wskazany przez laureata zgodnie z par. 10
ust. 4 pkt 4.1.1 Regulaminu Loterii.
Nagroda Główna w postaci vouchera wysyłana jest zwycięzcy przesyłką pocztową lub
kurierską do dnia 11 stycznia 2019 r. na adres wskazany przez laureata zgodnie z par. 10
ust. 4 pkt 4.1.2 Regulaminu Loterii.
Dokumentacje wymaganą do realizacji Nagrody Głównej oraz szczegóły przelotów, pobytu
Organizator przekaże zwycięzcy przesyłką pocztową lub kurierską nie później niż do dnia 11
stycznia 2019 r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z par. 10 ust. 4 pkt 4.1.2
Regulaminu Loterii.

Czy mogę wygrać Nagrodę Główną, jeśli wygrałam nagrodę instant win?
Tak. W losowaniu Nagrody Głównej biorą również udział te Zgłoszenia, które zostały
wylosowane, jako zwycięskie w losowaniu nagród instant win. Przy czym Nagrodę Główną,
może wygrać i zrealizować wyłącznie osoba, która złoży oświadczenie i faktycznie posiada
dziecko urodzone w latach 2006-2011.
Kto jest płatnikiem podatku od Nagrody Głównej?
Zgodnie z regulaminem płatnikiem podatku jest Organizator.
Czy mogę zamienić Nagrodę na ekwiwalent pieniężny albo na inną Nagrodę?
Nie. Zgodnie z regulaminem Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani
wypłaty jej wartości w gotówce.

