
§ 1 

Organizatorem  loterii  jest Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. 1 

Maja 2, Regon: 000279189, NIP: 724-000-35-27, www.teatrarlekin.pl  

§ 2 

 Loteria odbędzie się w dniu 12.12.2020 w godz. 12.00- 12.30  

§ 3 
Fundatorem nagród jest: QUBUS GROUP Sp. z o.o. wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1016, 
posiadający gwarancję ubezpieczeniową AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w 
Warszawie, Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych Oddziału Regionalnego w Katowicach ul. 
Boya Żeleńskiego 68, 40-750 Katowice 
tel. 728 66 33 23 
e-mail: kontakt@qubusgroup.com.pl    

§ 4 

1. Uczestnikiem Loterii może być każdy z posiadaczy biletu na przedstawienie „O dwóch takich, 

co ukradli księżyc” w dn. 12.01.2020 g. 12.00 z wyłączeniem posiadaczy wejściówek  

i zaproszeń.  

2. Uczestnikami Loterii nie mogą pracownicy Organizatora biorący bezpośredni udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu Loterii. 

3. Uczestnik może brać udział w Loterii tylko raz. 

4. Nabycie prawa do udziału w Loterii jest bezpłatne i uzależnione jedynie od spełnienia warunków 

określonych w § 4 ust. 1 i  Regulaminu. 

§ 5 

Nagrodami w Loterii są: 

1. 5 (słownie: pięć) nagród głównych: udział w feriach „Szkoła Tropicieli” w terminie 19-25.01.2020 

w  Zamku Golubskim w Dobrzyniu.  

2. 10 (słownie: dziesięć) nagród dodatkowych: kupony zniżkowe w wysokości 50% wartości na 

udział w feriach „ Szkoła Tropicieli|” w terminie 19-25.01.2020 w Zamku Golubskim w Dobrzyniu. 

3. Kompletne informacje na temat „Szkoły Tropicieli” dostępne są na stronie internetowej 

Sponsora: https://st.quatronum.pl/   

 

§ 6 

1. Możliwość wzięcia udziału w Loterii ma każdy Uczestnik, który spełnił warunki określone w § 4 

ust.1. 

2. Organizator przygotuje kupony loteryjne. Na każdym kuponie loteryjnym będzie wskazany rząd 

oraz miejsce na widowni. 

3. Losowanie odbędzie się w Teatrze Lalek Arlekin im. H. Ryla w dn.12.01.2020 o godzinie 12.00  

spośród wszystkich kuponów loteryjnych, które zostaną przez Organizatora wrzucone do 

wspólnego pojemnika i wymieszane. 

4. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez ochotnika  z widowni. 

5. Nagrody będą przyznawane w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostanie wylosowanych 

dziesięć osób, z których każda otrzyma nagrodę dodatkową. Następnie zostanie wylosowanych 

pięć osób, z których każda otrzyma nagrodę główną. 

6. Numer kuponu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie podczas losowania nagród, 

niezwłocznie po każdym losowaniu. Zwycięzca winien zgłosić się tuż po ogłoszeniu, po odbiór 

potwierdzenia nagrody i okazać bilet na ww. przedstawienie.  

7. W przypadku, gdy zwycięzca nie będzie obecny podczas losowania i/lub nie zgłosi się, w czasie 

określonym w ust. 6 powyżej, Ochotnik, na prośbę organizatora, wylosuje kolejny kupon 

loteryjny. 
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8. Numery zwycięskich kuponów loteryjnych ogłoszone będą także na stronie internetowej 

Organizatora w dn. 13.01.2020. 

§ 7 

1. W celu odbioru wszystkich nagród wymienionych w § 5 ust.1 i 2, zwycięzcy zobowiązani są do 

bezpośredniego kontaktu, w terminie nie później niż w do 15.01.2020, z Fundatorem  

QUBUS GROUP Sp. z o.o.  ul. Boya-Żeleńskiego 68, 40-750 Katowice 

tel. 728 66 33 23 

e-mail: kontakt@qubusgroup.com.pl   

2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie, nagrody zostaną wysłane na koszt 

Organizatora. 

§  8 

1. Przystępując do Loterii, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem  

i wyraża zgodę na zasady w nim określone. 

2. Uczestnik może zapoznać się z Regulaminem na stronie internetowej Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika 

nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest Fundator nagród. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
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