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Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą 

„Super strzał na Mistrzostwa” 

 

§ 1  

Nazwa Loterii 

  

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria 

promocyjna pod nazwą „Super strzał na Mistrzostwa” zwana dalej „Loterią”. 

 

§ 2  

Organizator Loterii 

 

Organizatorem Loterii jest UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy 

ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 

złotych, NIP 521-31-04-542. 

§ 3  

Wskazanie organu wydającego zezwolenie 

 

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu Loterii (dalej: „Regulamin”). 

 

§ 4  

Obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii. 

2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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3. Loteria rozpoczyna się w dniu 13 września 2022  r. i kończy się  w dniu 10 marca 2023 

r. (jest to okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres 

zawierania zakładów wzajemnych i ich rozliczania oraz okres przyjmowania zgłoszeń 

do Loterii trwa od 15 września 2022 r. do 18 grudnia 2022 r. a okres wykonywania 

Super Strzałów, o których mowa w ust. 4 lit. s) trwa od 16 września 2022 r. do 22 

grudnia 2022 r. 

4.  Na potrzeby Regulaminu pod poniższymi pojęciami rozumie się: 

a) Aplikacja Mobilna Superbet - oprogramowanie działające na urządzeniach 

przenośnych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system 

operacyjny Android, iOS, takich jak np. telefony komórkowe, smartfony, w której 

po zalogowaniu się na Konto, Konsument może w Zakładce Loteryjnej dokonać 

Zgłoszenia do Loterii oraz za pośrednictwem której może dokonywać Zawarcia 

Zakładu.  

b) Dane osobowe – dane bezpośrednio lub pośrednio identyfikujące Uczestnika. 

c) Karta Super Club – karta wydana przez Superbet, używana podczas Zawierania 

Zakładów w Punktach Retail, której posiadanie umożliwia dokonanie Zgłoszenia 

do Loterii za pośrednictwem Strony Internetowej Retail. 

d) Komisja – wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora, w skład 

której wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu 

przepisów o grach hazardowych i regulaminów, działająca na podstawie 

wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji. 

e) Konsument – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, posiadająca w Okresie Promocyjnym Konto 

zarejestrowane na Stronie Internetowej Superbet/w Aplikacji Mobilnej Superbet 

lub posiadająca Kartę Super Club, przy użyciu których, jako konsument w 

rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) w 

Okresie promocyjnym dokona Zawarcia Zakładu. 
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f) Konto - elektroniczne konto, dostępne dla Klienta na Stronie Internetowej 

Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet, za pośrednictwem którego 

zawierane są zakłady wzajemne, które może mieć charakter: 

i. Konta tymczasowego (dalej: „Konto Tymczasowe”), które zakładane jest w 

uproszczonej procedurze rejestracji, zgodnie z regulaminem dostępnym na 

Stronie Internetowej Superbet. 

ii. Konta stałego (dalej: „Konto Stałe”) tj. docelowego, które uzyskiwane jest po 

przeprowadzeniu pełnej rejestracji, zgodnie z regulaminem dostępnym na 

Stronie Internetowej Superbet. 

g) Laureat – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody Instant 

Win, Miesięcznej lub Głównej, co do którego trwa proces weryfikacji uprawnień 

do wydania tejże nagrody. 

h) Los - wskaźnik określający, ile razy ID Zgłoszenia umieszczane jest w bazie do 

losowania Nagrody Miesięcznej i Nagrody Głównej. 

i) Nagrody Instant Win – nagrody natychmiastowe, które przypisane są do bramek  

rozlosowanych przed rozpoczęciem Okresu Promocyjnego i o których wygraniu 

Uczestnik dowiaduje się niezwłocznie po dokonaniu Super Strzału, wykonanego 

w Zakładce Loteryjnej na Stronie Internetowej Superbet, opisane szczegółowo w 

§ 7 ust. 2 lit. a) – f)  Regulaminu. 

j) Nagroda Główna - samochód sportowy marki Toyota GR Supra o 

wartości 235 900,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych i 

00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet 

podatku w wysokości 26 211,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście 

jedenaście złotych i 00/100), opisana w § 7 ust. 2 lit. h) Regulaminu. 

k) Nagroda Miesięczna – 3-dniowy pakiet wyjazdowy dla 1 osoby do Kataru 

odbywający się w przedziale czasowym 18 - 27 listopada 2022 r. o 

wartości 13 600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych i 00/100) 

brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną  przeznaczoną na poczet podatku w 
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wysokości 1 511,00 zł (słownie: tysiąc pięćset jedenaście złotych i 00/100) brutto, 

opisany w § 7 ust. 2 lit. g) Regulaminu. 

l) Okres Promocyjny – okres zawierania zakładów wzajemnych, ich rozliczania i 

przyjmowania Zgłoszeń, który trwa od  15 września 2022 r. do 18 grudnia 2022 r. 

m) Organizator – UNIQUE ONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy 

ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca 

kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, adres e-mail: 

loteriasuperbet@uniqueone.pl. 

n) Promocja SuperGame Jackpot  – akcja promocyjna organizowana przez 

Superbet, zgodnie z regulaminem dostępnym na Stronie Internetowej Superbet, 

dostępna dla Konsumentów posiadających Konto na Stronie Internetowej 

Superbet/Aplikacji Mobilnej Superbet, w której wzięcie udziału premiowane jest 

przyznaniem Super Strzału na zasadach opisanych w § 6 ust. 13. 

o) Punkt Retail - stacjonarny punkt przyjmowania zakładów wzajemnych należący 

do Superbet, objęty stosownym zezwoleniem udzielonym przez Ministra 

Finansów. 

p) Regulaminy Zakładów Wzajemnych Urządzanych Przez Sieć Internet  – 

regulamin obejmujący zasady zawierania zakładów wzajemnych przez sieć 

Internet, gdzie podmiotem urządzającym jest Superbet zakłady bukmacherskie sp. 

z o.o., udostępniony na stronie www.superbet.pl.  

q) Regulamin Zakładów Wzajemnych Retail - regulamin obejmujący zasady 

zawierania zakładów wzajemnych w Punktach Retail, gdzie podmiotem 

urządzającym jest Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o., udostępniony w 

Punktach Retail oraz na stronie www.superbet.pl 
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r) Rozliczenie – moment pozwalający na stwierdzenie czy dany zakład wzajemny 

jest wygrany czy przegrany, następujący po odbyciu się wydarzenia z tytułu, 

którego zakład wzajemny jest przyjmowany. 

s) Super Strzał – mechanizm w ramach funkcjonalności Zakładki Loteryjnej Strony 

Internetowej Superbet/Aplikacji Mobilnej Superbet, pozwalający na wzięcie 

udziału w losowaniu Nagród Instant Win, o których mowa w § 7 ust. 2 lit a) - f), 

przyznawany Uczestnikom, którzy dokonali Zgłoszenia do Loterii poprzez Konto, 

na zasadach określonych w § 6 ust. 12-14.  

t) Strona Internetowa Retail – serwis internetowy pod adresem 

www.loteriasuperbet.pl dla Konsumentów, którzy dokonali Zawarcia Zakładu w 

Punkcie Retail i zarejestrowali kupon na swoim koncie w ramach programu Super 

Club przy użyciu Karty Super Club, pozwalający na dokonanie Zgłoszenia do 

Loterii i wzięcie udziału w grze o Nagrody Miesięczne i Nagrodę Główną. 

u) Strona Internetowa Superbet – serwis internetowy pod adresem 

www.superbet.pl, w którym po zalogowaniu się na Konto, Konsument może w 

Zakładce Loteryjnej dokonać Zgłoszenia do Loterii oraz za pośrednictwem 

którego może dokonywać Zawarcia Zakładu, pozwalającego na wzięcie udziału w 

grze o Nagrody Instant Win, Nagrody Miesięczne i Nagrodę Główną. 

v) Superbet – Superbet zakłady bukmacherskie spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wincentego 

Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000666114, numer NIP: 9542775133, numer REGON: 366704393, kapitał 

zakładowy 2 000 000,00 zł. 

w) Uczestnik –  osoba fizyczna dokonująca jako Konsument Zawarcia Zakładu w 

Okresie Promocyjnym lub biorąca udział w Promocji SuperGame Jackpot  , która 

dokonała Zgłoszenia za pomocą Zakładki Loteryjnej Strony Internetowej  
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Superbet lub Aplikacji Mobilnej Superbet albo za pomocą Strony Internetowej dla 

Klientów Retail, w ramach ich funkcjonalności. 

x) Zakładka Loteryjna – funkcjonalność Strony Internetowej Superbet oraz 

Aplikacji Mobilnej Superbet, za pomocą której Konsument może dokonywać 

czynności w Loterii w postaci Zgłoszenia do Loterii oraz wykonywania Super 

Strzałów. 

y) Zakład Rozliczony Kursem 1.0 – zakład wzajemny z oferty Superbet, który 

został rozliczony z  kursem 1.0  lub wygrana jest równa wniesionej stawce (tzw. 

zwrot). Zakład Rozliczony Kursem 1.0 wystąpi np. w sytuacji, gdy wydarzenie 

sportowe, którego dotyczy zakład wzajemny nie odbędzie się w wyniku czego 

kwota zakładu wzajemnego zostanie zwrócona.  

z) Zakład Rozliczony Opcją Cashout –– zakład wzajemny z oferty Superbet, który 

został zawarty i wypłacony przez Uczestnika przed rozliczeniem wszystkich 

zdarzeń na kuponie tj. dowodzie zawarcia zakładu wzajemnego. Zasady Zakładów 

Rozliczonych Opcją Cashout zostały określone w Regulaminie Zakładów 

Wzajemnych Urządzanych Przez Sieć Internet oraz Regulaminie Zakładów 

Wzajemnych Retail. 

aa) Zawarcie Zakładu – zdarzenie polegające na zawarciu przez Uczestnika 

zakładu/zakładów wzajemnych z oferty Superbet za kwotę minimum 10,00 zł  

(słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto, z zastrzeżeniem, że:  

i. Zawarcie Zakładu uprawnia do otrzymania prawa do 1 (słownie: jednego) 

Super Strzału na następujących zasadach: Zawarcie Zakładu za kwotę 

10,00 zł  (słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto może nastąpić poprzez 

jednokrotne bądź kilkukrotne zawarcie w danym dniu Okresu 

Promocyjnego (tj. pomiędzy godziną 00:00:00 a 23:59:59 danego dnia) 

zakładu wzajemnego za kwoty, które po zsumowaniu wyniosą łącznie 

10,00 zł. Prawo do Super Strzału nabywane jest w momencie skutecznego 

zawarcia ostatniego zakładu wzajemnego, który powodować będzie 

osiągnięcie przez Uczestnika limitu 10,00 zł. 
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Przykład 1: 

Uczestnik w  jednym dniu Okresu Promocyjnego (tj. pomiędzy godziną 00:00:00 a 

23:59:59) zawarł jeden zakład wzajemny za kwotę 10,00 zł brutto. Uczestnik 

otrzyma prawo do 1 (słownie: jednego) Super Strzału. 

 

Przykład 2:  

Uczestnik w jednym dniu Okresu Promocyjnego (tj. pomiędzy godziną 00:00:00 a 

23:59:59) zawarł trzy zakłady wzajemne: pierwszy za kwotę 2,00 zł brutto, drugi 

za kwotę 3,00 zł brutto i trzeci za kwotę 5,00 zł brutto. Uczestnik otrzyma prawo 

do 1 (słownie: jednego) Super Strzału. 

 

Przykład 3: 

Uczestnik w jednym dniu Okresu Promocyjnego (tj. pomiędzy godziną 00:00:00 a 

23:59:59) zawarł dwa zakłady wzajemne: pierwszy za kwotę 2,00 zł brutto, drugi 

za kwotę 3,00 zł brutto. Kolejnego dnia Okresu Promocyjnego Uczestnik ten 

zawarł kolejny zakład wzajemny za kwotę 5,00 zł brutto. Uczestnik nie otrzyma 

prawa do Super Strzału, gdyż zakłady wzajemne nie zostały zawarte w ramach 

jednego dnia Okresu Promocyjnego.  

 

ii. Zawarcie Zakładu uprawnia Uczestnika do otrzymania prawa do 1 

(słownie: jednego) Losu w losowaniu Nagród Miesięcznych i Nagrody 

Głównej na następujących zasadach: Zawarcie Zakładu za kwotę 10,00 zł  

(słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto może nastąpić poprzez 

kilkukrotne zawarcie w Okresie Promocyjnym zakładu wzajemnego za 

kwoty, które po zsumowaniu wyniosą łącznie 10,00 zł. Prawo do Losu w 
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losowaniu Nagród Miesięcznych i Nagrody Głównej nabywane jest w 

momencie, gdy w danym dniu Okresu Promocyjnego (tj. pomiędzy 

godziną 00:00:00 a 23:59:59 danego dnia)  nastąpiło Rozliczenie zakładów 

zawartych zgodnie ze zdaniem pierwszym i drugim niniejszego punktu. 

 

Przykład 1: 

Uczestnik w Okresie Promocyjnym zawarł jeden zakład wzajemny za kwotę 10,00 

zł brutto. Uczestnik otrzyma prawo do 1 (słownie: jednego) Losu w momencie 

Rozliczenia tego zakładu. 

 

Przykład 2: 

Uczestnik w Okresie Promocyjnym zawarł trzy zakłady wzajemne: pierwszy za 

kwotę 2,00 zł brutto, drugi za kwotę 3,00 zł brutto i trzeci za kwotę 5,00 zł brutto. 

Rozliczenie wszystkich tych zakładów następuje w tym samym dniu Okresu 

Promocyjnego. Uczestnik otrzyma prawo do 1 (słownie: jednego) Losu. 

 

Przykład 3: 

Uczestnik w Okresie Promocyjnym zawarł trzy zakłady wzajemne: pierwszy za 

kwotę 2,00 zł brutto, drugi za kwotę 3,00 zł brutto i trzeci za kwotę 5,00 zł brutto. 

Rozliczenie zakładu pierwszego i drugiego następuje w jednym dniu Okresu 

Promocyjnego, zaś Rozliczenie trzeciego zakładu następuje w innym dniu Okresu 

Promocyjnego. Uczestnik nie otrzyma prawa do Losu. 

 

bb) Zgłoszenie – złożenie przez Konsumenta jednorazowego oświadczenia woli w 

zakresie chęci wzięcia udziału w Loterii w sposób określony w § 6 ust. 5 lit. a) 

(dla Konsumentów posiadających Konto na Stronie Internetowej Superbet i/lub w 
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Aplikacji Mobilnej Superbet) lub § 6 ust. 5 lit. b) (dla Uczestników, którzy 

dokonali Zawarcia Zakładu w Punkcie Retail przy użyciu Karty Super Club).  

cc) Zwycięzca – Uczestnik, który uzyskał uprawnienie do otrzymania Nagrody 

Instant Win i otrzyma tę nagrodę lub Uczestnik, który stał się Laureatem Nagrody 

Miesięcznej lub Nagrody Głównej, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji  

i otrzyma tę nagrodę. 

5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii, w zakresie 

niezbędny do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem 

Loterii sprawuje Komisja. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności 

zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są przez Komisję. 

 

§ 5  

Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii 

 

1. W Loterii mogą brać udział Uczestnicy, którzy spełniają warunki opisane w 

Regulaminie.  

2. W Loterii  mogą wziąć  udział Konsumenci, którzy zaakceptowali Regulamin Loterii i 

w Okresie Promocyjnym posiadają Konto na Stronie Internetowej Superbet/w Aplikacji 

Mobilnej Superbet lub Kartę Super Club. 

3. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników 

Organizatora i Superbet. Uczestnikami Loterii nie mogą być również właściciele, ajenci 

oraz pracownicy Punktów Retail. 

4. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, 

małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby 

pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

§ 6  

Zasady prowadzenia Loterii 

 

1. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przystąpiła do Loterii zgodnie  

z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik powinien zapoznać się  
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z Regulaminem Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii, 

Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść  

i zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź 

działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii. 

3. Konsument zgłaszający udział w Loterii może tego dokonać wyłącznie we własnym 

imieniu.  

 

ZGŁOSZENIE DO LOTERII 

4. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która w Okresie Promocyjnym spełni 

łącznie następujące warunki: 

I. W przypadku Konsumentów posiadających aktywne Konto na Stronie 

Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet: 

a) Na Stronie Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet 

zaloguje się na uprzednio założone Konto; 

b) Zgłosi się do Loterii w Zakładce Loteryjnej w sposób opisany w ust. 5 lit. a) 

poniżej; 

II. W przypadku Konsumentów dokonujących Zawarcia Zakładu w Punkcie Retail 

przy użyciu Karty Super Club: 

a) Odwiedzi Punkt Retail i dokona Zawarcia Zakładu przy użyciu Karty Super 

Club; 

b) Zarejestruje Zawarcie Zakładu (kupon) w ramach programu Super Club. 

c) Zgłosi się do Loterii w sposób opisany w ust. 5 lit. b) poniżej. 

5. Zgłoszenie do Loterii polega na: 

a) w przypadku Konsumentów korzystających z Konta na Stronie Internetowej 

Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet w celu Zawarcia Zakładu: 

i. złożeniu oświadczenia o akceptacji regulaminu Loterii; 

ii. złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Superbet 

Organizatorowi danych osobowych Uczestnika podanych podczas 

zakładania Konta; 
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lub 

b) w przypadku Konsumentów dokonujących Zawarcia Zakładu w Punkcie Retail: 

i. wejściu na Stronę Internetową Retail tj. www.loteriasuperbet.pl 

ii. wpisaniu numeru Karty Super Club; 

iii. złożeniu oświadczenia o akceptacji regulaminu Loterii; 

iv. złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie przez Superbet 

Organizatorowi danych osobowych Uczestnika podanych podczas 

zakładania Karty Super Club. 

6. Od dnia dokonania Zgłoszenia do Loterii: 

a) Za Zawarcie Zakładu Uczestnik dokonujący Zawarcia Zakładu przez Konto Stałe 

otrzymuje Super Strzały a za Zawarcie Zakładu po jego Rozliczeniu (na zasadach 

określonych w § 4 ust. 4 lit. aa pkt ii) Uczestnik dokonujący Zawarcia Zakładu 

poprzez Konto Stałe, otrzymuje Losy do losowania Nagród Miesięcznych i 

Nagrody Głównej; 

b) Za Zawarcie Zakładu Uczestnik dokonujący Zawarcia Zakładu przez Konto 

Tymczasowe otrzymuje Super Strzały a za Zawarcie Zakładu po jego Rozliczeniu 

na zasadach określonych w § 4 ust. 4 lit. aa pkt ii)  otrzymuje Losy do losowania 

Nagród Miesięcznych i Nagrody Głównej, z zastrzeżeniem, że Losy te zostaną 

zaliczone do losowań tych Nagród jedynie po aktywowania Konta Stałego; 

c) Za Zawarcie Zakładu po jego Rozliczeniu (na zasadach określonych w § 4 ust. 4 

lit. aa pkt ii) Uczestnik dokonujący Zawarcia Zakładu w Punkcie Retail przy 

użyciu Karty Super Club, otrzymuje Losy do losowania Nagród Miesięcznych i 

Nagrody Głównej.  

Oznacza to, że jeżeli Uczestnik chce brać udział w grze o wszystkie rodzaje Nagród 

przewidzianych w Loterii powinien dokonać rejestracji stałego Konta na Stronie 

Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet. 

7. W przypadku korzystania z Konta na Stronie Internetowej Superbet/w Aplikacji 

Mobilnej Superbet w celu Zawarcia Zakładu, Uczestnik może według swojego wyboru:  

a) najpierw dokonać Zgłoszenia do Loterii, Loterii w sposób opisany w ust. 5 lit. a) 

powyżej a następnie Zawarcia Zakładu; 
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albo 

b) najpierw dokonać Zawarcia Zakładu a następnie dokonać Zgłoszenia do Loterii w 

sposób opisany w ust. 5 lit. a) powyżej. 

W obydwu wyżej wymienionych przypadkach Super Strzały naliczane są w ten sposób, 

że przyznawane są za Zawarcie Zakładu, które nastąpiło w dniu dokonania Zgłoszenia 

(tj. w godzinach od 0:00:00 do 23:59:59 danego dnia Okresu Promocyjnego), natomiast 

Losy do Nagród Miesięcznych i Nagrody Głównej naliczane są zgodnie z § 4 ust. 4 lit. 

aa) pkt ii). 

8. W przypadku Konsumentów dokonujących Zawarcia Zakładu w Punkcie Retail 

Uczestnik może według swojego wyboru:  

a) najpierw dokonać Zgłoszenia do Loterii, w sposób opisany w ust. 5 lit. b) 

powyżej, a następnie Zawarcia Zakładu; 

lub 

b) najpierw dokonać Zawarcia Zakładu a następnie dokonać Zgłoszenia do Loterii w 

sposób opisany w ust. 5 lit. b) powyżej; 

 przy czym w obydwu wyżej wymienionych przypadkach Losy do Nagród 

Miesięcznych oraz Nagrody Głównej naliczane są zgodnie z § 4 ust. 4 lit. aa) pkt ii). 

 

ZASADY NALICZANIA LOSÓW DO LOSOWAŃ NAGRÓD MIESIĘCZNYCH I 

GŁÓWNEJ 

9. Za Zawarcie Zakładu za kwotę minimum 10,00 zł  (słownie: dziesięć złotych i 00/100) 

brutto przy użyciu Konta na Stronie Internetowej Superbet/w Aplikacji Mobilnej 

Superbet i jego Rozliczenie albo w Punkcie Retail przy użyciu Karty Super Club, i jego 

Rozliczenie, Uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jeden) Los w losowaniu Nagrody 

Miesięcznej i 1 (słownie: jeden) Los w losowaniu Nagrody Głównej. Dokonanie przez 

Uczestnika Zawarcia Zakładu i jego Rozliczenie  w sposób wskazany w zd. 1 powyżej, 

za kwotę stanowiącą wielokrotność 10,00 zł brutto, uprawnia Uczestnika do otrzymania 

kolejnych Losów w losowaniu Nagrody Miesięcznej i Nagrody Głównej, zgodnie z 

następującym schematem:  
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- Zawarcie Zakładu i jego Rozliczenie za 20,00 zł brutto = 2 Losy w losowaniu Nagrody 

Miesięcznej i 2 Losy w losowaniu Nagrody Głównej; 

- Zawarcie Zakładu i jego Rozliczenie za 30,00 zł brutto = 3 Losy w losowaniu Nagrody 

Miesięcznej i 3 Losy w losowaniu Nagrody Głównej;  

- Zawarcie Zakładu i jego Rozliczenie za 40,00 zł brutto = 4 Losy w losowaniu Nagrody 

Miesięcznej i 4 Losy w losowaniu Nagrody Głównej;  

- Zawarcie Zakładu i jego Rozliczenie za 49,00 zł brutto = 4 Losy w losowaniu Nagrody 

Miesięcznej i 4 Losy w losowaniu Nagrody Głównej (ponieważ nie przekroczona została 

wielokrotność 10,00 zł) 

Itd.;  

10. Naliczenie Losów do losowań Nagrody Miesięcznej i Nagrody Głównej odbywać się 

będzie: 

a) dla Uczestników, którzy dokonali Zawarcia Zakładu przy użyciu Konta na Stronie 

Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet będzie - w terminie do 

24 h, liczonych od momentu zakończenia dnia, w którym nastąpiło Rozliczenie 

Zawarcia Zakładu; 

b) dla Uczestników, którzy dokonali Zawarcia Zakładu w Punkcie Retail i 

zarejestrowali  Zawarcie Zakładu (kupon tj. dowód zawarcia zakładu 

wzajemnego) na swoim koncie w ramach programu Super Club - w terminie do 

48 h, liczonych od momentu zakończenia dnia, w którym nastąpiło Rozliczenie 

Zawarcia Zakładu.  

Losy do losowania Nagrody Miesięcznej oraz Nagrody Głównej naliczane są jedynie z 

tytułu Zawarcia Zakładu, w stosunku do którego nastąpiło Rozliczenie, co oznacza, że 

wiadomo czy jest on wygrany bądź przegrany. 

11. Losy nie są naliczane z tytułu Zawarcia Zakładu po jego Rozliczeniu w przypadku 

Zakładów Rozliczonych Kursem 1.0 oraz Zakładów Rozliczonych Opcją Cashout.  

 

ZASADY NALICZANIA SUPER STRZAŁÓW  

12. Za Zawarcie Zakładu przy użyciu Konta na Stronie Internetowej Superbet lub w 

Aplikacji Mobilnej Superbet, Uczestnik otrzymuje: 
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a) W przypadku Zawarcia Zakładów za kwotę od 10,00 zł do 49,99 zł -  1 (słownie: 

jeden) Super Strzał; 

b) W przypadku Zawarcia Zakładów za kwotę od 50,00 zł do 99,99 zł – 2 (słownie: 

dwa) Super Strzały; 

c) W przypadku Zawarcia Zakładów za kwotę równą lub przewyższającą 100,00 zł – 

3 (słownie: trzy) Super Strzały. 

Naliczenie Super Strzału następować będzie w terminie do 24 h, liczonych od momentu 

zakończenia dnia, w którym nastąpiło Zawarcie Zakładu, z zastrzeżeniem, że Super 

Strzał nie zostanie przyznany jeżeli Uczestnik w dniu jego zawarcia skorzysta z opcji 

cashout (i tym samym zakład ten stanie się Zakładem Rozliczonym Opcją Cashout) oraz 

z tytułu Zakładu Rozliczonego Kursem 1.0. Uczestnik może wykonać Super Strzał na 

Koncie w Zakładce Loteryjnej w maksymalnym terminie do dnia 22 grudnia 2022 r.  

13. Za wzięcie udziału w SuperGame Jackpot w danym tygodniu trwania Okresu 

Promocyjnym, jednak maksymalnie do 11 grudnia 2022 r., Uczestnik korzystający z 

Konta na Stronie Internetowej Superbet/w Aplikacji Mobilnej Superbet otrzymuje 1 

(słownie: jeden) dodatkowy Super Strzał, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik w każdym 

tygodniu trwania Okresu Promocyjnego może otrzymać maksymalnie 1 (słownie: 

jeden) Super Strzał za udział w Promocji SuperGame Jackpot , niezależnie od tego w ilu 

rundach Promocji SuperGame Jackpot weźmie udział.  Za tydzień, o którym mowa w 

niniejszym ustępie rozumie się dni od poniedziałku (godz. 0:00:00) do niedzieli (godz. 

23:59:59) przypadające w danym tygodniu. Naliczenie Super Strzału następować będzie 

w terminie do 72 godzin przypadających po zakończeniu  każdego tygodnia w Okresie 

Promocyjnym i obejmować będzie Uczestników, którzy wzięli udział w Promocji 

SuperGame Jackpot w tygodniu przypadającym przed dniem, w którym naliczane są 

Super Strzały. 

14. Za Zawarcie Zakładu w danym tygodniu trwania Okresu Promocyjnego, za 

pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Superbet Uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jeden) 

dodatkowy Super Strzał względem liczby Super Strzałów określonych w ust. 12 

powyżej. Za tydzień, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się okres od 

poniedziałku (godz. 00:00:00) do niedzieli (godz. 23:59:59). Uczestnik w każdym 
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tygodniu trwania Okresu Promocyjnego może otrzymać maksymalnie 1 (słownie: 

jeden) Super Strzał z tytułu dokonania Zawarcia Zakładu za pośrednictwem Aplikacji 

Mobilnej Superbet. Naliczenie Super Strzału następować będzie w terminie do 72 

godzin przypadających po zakończeniu każdego tygodnia Okresu Promocyjnego i 

obejmować będzie Uczestników, którzy Zawarli Zakład za pośrednictwem Aplikacji 

Mobilnej Superbet w tygodniu przypadającym przed dniem, w którym naliczane są 

Super Strzały. 

 

SPRAWDZENIE ILOŚCI  LOSÓW I SUPER STRZAŁÓW 

15. Ilość Losów oraz Super Strzałów dla Uczestników biorących udział w Loterii za 

pośrednictwem Konta na Stronie Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej 

Superbet jest widoczna w Zakładce Loteryjnej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

Konta Tymczasowego Uczestnikowi wyświetlana jest ilość Losów, które wezmą udział 

w losowaniu Nagród Miesięcznych i Nagrody Głównej po aktywacji przez Uczestnika 

Konta Stałego.  

16. Ilość Losów dla Uczestników biorących udział w Loterii za pośrednictwem Strony 

Internetowej Retail, widoczna jest na Stronie Internetowej Retail, po zalogowaniu się 

przy użyciu numeru Karty Super Club.  

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MECHANIZMU WZIĘCIA UDZIAŁU W GRZE O 

NAGRODY INSTANT WIN – WYKORZYSTYWANIE SUPER STRZAŁÓW 

17. Aby wziąć udział w grze o Nagrody Instant Win, Uczestnik korzystający z Konta na 

Stronie Internetowej Superbet, który za jego pośrednictwem dokonał Zgłoszenia do 

Loterii i Zawarł Zakład, po dokonaniu naliczenia Super Strzałów przez Organizatora, 

powinien: 

a) Wejść w podstronę „Graj”, znajdującej się w Zakładce Loteryjnej; 

b) Nacisnąć przycisk „Strzelaj”, dostępny obok ilości Super Strzałów. 

Po wykonaniu powyższych kroków Uczestnik otrzymuje komunikat z informacją czy 

jego Zgłoszenie jest zwycięskie, czy też nie, w zakresie Nagród Instant Win, a jeżeli 

tak, otrzymuje on informację o rodzaju Nagrody Instant Win przypisanej do Super 
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Strzału. W przypadku, gdy do Super Strzału przypisana jest Nagroda Instant Win I - V 

Stopnia, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. a) – e) Uczestnik proszony jest, w ramach 

komunikatu, o którym mowa w zdaniu powyższym, o podanie adresu e-mail celem 

skontaktowania się przez Organizatora w procedurze weryfikacji Laureata. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD LOTERII 

18. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem że 

każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z 

zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii maksymalnie  1 

(słownie: jedną) Nagrodę Miesięczną oraz maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę 

Główną. 

19. Zgłoszenia niekompletne lub z innych przyczyn nieprawidłowe są nieważne i nie biorą 

udziału w Loterii. 

20. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są 

przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do 

których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu lub postanowienia 

regulaminu zakładów wzajemnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia 

z Loterii tych Uczestników/Konsumentów, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, 

że naruszyli oni postanowienia Regulaminu lub postanowienia regulaminu zakładów 

wzajemnych. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik/Konsument 

wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie 

narzędzi programistycznych.  

21. Uczestnik/Konsument ma prawo posiadać 1 (słownie: jedno) Konto na Stronie 

Internetowej Superbet/w Aplikacji Mobilnej Superbet oraz 1 (słownie: jedną) Kartę 

Super Club. W przypadku posługiwania się przez jednego Uczestnika/Konsumenta 

większą ilością Kont lub Kart Super Club Organizator ma prawo do wykluczenia 

takiego Uczestnika/Konsumenta z Loterii, wykluczenie odnosić się będzie do 

wszystkich Kont/Kart Super Club, którymi dany Uczestnik/Konsument się posługuje.  
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22. W razie podjęcia wątpliwości co do naruszania zasad udziału w Loterii przez 

Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia warunków 

Regulaminu Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie 

spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane 

Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień 

Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od 

dnia dokonania Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji 

Laureatów, ale nie później niż do dnia 9 lutego 2023 r. (tj. ostateczny termin 

przedstawienia wezwania przez Organizatora).  

23. W każdym momencie trwania Loterii, w przypadku przedstawienia przez Organizatora 

wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w Loterii, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od 

przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty 

muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z 

o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni 

roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie 

Organizator może przedstawić w formie pisemnej, w tym elektronicznej bądź 

telefonicznie, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Superbet Organizatorowi na 

podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w trakcie dokonywania Zgłoszenia. Brak 

możliwości kontaktu z Uczestnikiem lub brak odpowiedzi Uczestnika na wezwanie 

Organizatora w wyżej wymienionym terminie skutkuje negatywną weryfikacją i 

powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii. 

24. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie, na Koncie, na Stronie 

Internetowej Superbet, w Aplikacji Mobilnej Superbet, na Stronie Internetowej Retail 

lub na serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je 

stosującego lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może 

wszcząć procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. O 

wszczęciu procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator 

informuje danego Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres 

poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji Konta lub Karty Super Club lub 
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telefonicznie (poprzez połączenie głosowe lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej 

SMS) na numer telefonu podany w trakcie rejestracji Konta lub Karty Super Club, 

udostępnione Organizatorowi  przez Superbet na podstawie zgody Uczestnika. 

25. Uczestnicy, na etapie rejestracji Konta/Karty Super Club są zobowiązani do podania 

pełnych i poprawnych danych oraz ich aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian, 

ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w 

skutek podania na etapie rejestracji w Konta/Karty Super Club  nieprawdziwych, 

niepoprawnych danych. 

26. Przez danego Uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi 

identyfikacyjnymi, podanymi na etapie rejestracji Konta/Karty Super Club, się 

posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie 

danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim 

wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i 

naruszające postanowienia Regulaminu.  

 

§ 7 

Wartość puli nagród 

 

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane 

wynosi 1 609 865,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy osiemset 

sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. W Loterii przewidziano łącznie 100 495 

(słownie: sto tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) sztuk nagród.  

2. Nagrodami w Loterii są: 

a) Nagroda Instant Win I Stopnia - Apple iPhone 13 128GB Midnight   4 299,00 

zł (słownie: cztery  tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) 

brutto wraz z dodatkową kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody 

w wysokości 477,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i 

00/100). Łączna wartość Nagrody Instant Win I Stopnia to  4776,00 zł (cztery 

tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100). Łącznie w Loterii 

przewidziano 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Instant Win I Stopnia. 
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b) Nagroda Instant Win II Stopnia  - karta podarunkowa do sklepu Media Expert o 

wartości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100). Łącznie w Loterii 

przewidziano 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk Nagród Instant Win II Stopnia. 

c) Nagroda Instant Win III Stopnia  - Smartwatch Garmin o wartości 899,00 zł 

(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Łącznie w 

Loterii przewidziano 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk Nagród Instant Win III 

Stopnia. 

d) Nagroda Instant Win IV Stopnia  - Głośnik JBL o wartości 699,00 zł (słownie: 

sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Łącznie w Loterii 

przewidziano 110 (słownie: sto dziesięć) sztuk Nagród Instant Win IV Stopnia. 

e) Nagroda Instant Win V Stopnia  - Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Redmi 

Buds o wartości 259,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 

00/100) brutto. Łącznie w Loterii przewidziano 300 (słownie: trzysta) sztuk 

Nagród Instant Win V Stopnia. 

f) Nagroda Instant Win VI Stopnia -  zasilenie Konta z przeznaczeniem na 

zawarcie zakładów wzajemnych na Stronie Internetowej Superbet w wysokości 

10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100). Łącznie w Loterii przewidziano 

100 000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Nagród Instant Win VI Stopnia.  

g) Nagroda Miesięczna – 3. – dniowy pakiet wyjazdowy dla 1 osoby do Kataru 

odbywający się w przedziale czasowym 18 - 27 listopada 2022 r., zawierający 

przeloty, niezbędne transfery na miejscu w celu realizacji programu, 

zakwaterowanie w Dubaju lub Katarze w hotelu 5*, wyżywienie, ubezpieczanie 

oraz atrakcje na miejscu według programu wyjazdu o wartości 13 600,00 zł 

(słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową 

kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 1 511,00  zł  

(słownie: tysiąc pięćset jedenaście złotych i 00/100) . Łączna wartość Nagrody 

Miesięcznej to 15 111,00 zł  (słownie: piętnaście tysięcy sto jedenaście złotych i 

00/100). Łącznie w Loterii przewidziano 4 (słownie: cztery) sztuki Nagród 

Miesięcznych. 
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h) Nagroda Główna - Samochód sportowy marki Toyota GR Supra o 

wartości 235 900,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset 

złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą przeznaczoną na refundację 

podatku od nagrody w wysokości 26 211,00  zł (słownie: dwadzieścia sześć 

tysięcy dwieście jedenaście złotych i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej 

wynosi 262 111,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście 

złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w 

Loterii.  

2. Zwycięzca Nagrody Instant Win I – VI Stopnia, Nagrody Miesięcznej lub Nagrody 

Głównej nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani 

żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem. Wyjątek stanowi 

sytuacja, gdy wydanie Nagrody Miesięcznej nie będzie możliwe z przyczyn 

niezależnych od Organizatora, np. działania siły wyższej. W takiej sytuacji, Nagroda 

Miesięczna zostanie wydana w formie vouchera uprawniającego do wyjazdu 

organizowanego przez profesjonalne biuro podróży. 

3. Nagrodę Instant Win VI Stopnia należy wykorzystać zgodnie z zasadami i 

funkcjonalnością Strony Internetowej Superbet.  

4. Aby zrealizować Nagrodę Miesięczną, Zwycięzca musi posiadać ważne dokumenty 

uprawniające do wyjazdu za granicę (paszport) i posiadać możliwość odbycia takiej 

podróży zagranicznej w przedziale czasowym 18 - 27 listopada 2022 r. w zgodzie z 

właściwymi przepisami obowiązującymi w dacie wyjazdu, w tym przepisami 

ustanawiającymi wymogi dotyczące podróży związane z COVID-19 obowiązującymi w 

Katarze, Dubaju i w Polsce. Organizator nie odpowiada za brak ważnych dokumentów 

lub prawnie wymaganych zaświadczeń przez Zwycięzcę lub za przypadki, w których 

dokumenty  lub zaświadczenia uprawniające do wyjazdu za granicę nie posiadają 

odpowiedniego okresu ważności lub z innych powodów nie mogą być użyte do wyjazdu 

za granicę, które to braki mogą skutkować niemożnością zrealizowania Nagrody 

Miesięcznej. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wyrobieniem paszportu, 

innych zaświadczeń lub testów, koniecznych do realizacji Nagrody Miesięcznej.  
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5. Zwycięzca Nagrody Miesięcznej zobowiązany jest do podania swoich prawidłowych 

danych osobowych w terminie wskazanym przez Organizatora, w pełni zgodnych z 

danymi znajdującymi się na dokumencie uprawniającym do przekroczenia granicy. 

Skutkiem podania nieprawidłowych lub niepełnych danych może być niemożliwość 

realizacji Nagrody Miesięcznej. 

6. Po przekazaniu do Organizatora przez Zwycięzcę Oświadczenia Laureata Nagrody 

Miesięcznej, nie ma możliwości zmiany przez Zwycięzcę jego danych osobowych. 

7. Zasady wykorzystania Nagrody Instant Win II Stopnia znajdują się w regulaminie na 

stronie: https://www.mediaexpert.pl/lp,kartapodarunkowa. Termin realizacji Nagrody 

Instant Win II Stopnia zostanie podany wraz z wydaniem nagrody. 

8. Za pobranie od Zwycięzców i odprowadzenie należnego podatku od Nagród 

odpowiedzialny jest Organizator. Oznacza to, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której 

mowa w ust. 2 pkt a) oraz g) – h) powyżej, nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz 

zostanie pobrana przez Organizatora przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128). 

 

§ 8  

Miejsce i termin losowań nagród  

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników 

 

LOSOWANIA NAGRÓD INSTANT WIN 

1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 7 ust. 2 lit. a) - f) 

odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w 

dniach od 13-14 września 2022 r. przy użyciu urządzenia losującego posiadającego 

pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. 

2. Przyznanie Nagród Instant Win odbywa się zgodnie z następującą procedurą. 

Bezpośrednio po dokonaniu Super Strzału wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z 

informacją czy jego Super Strzał jest zwycięski wraz ze wskazaniem, jaka Nagroda 

Instant Win jest do niego przypisana lub czy jest on niewygrywający. Przypisanie 

Nagrody Instant Win do Super Strzału następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w 

sytuacji, kiedy dokonany Super Strzał jest pierwszy w dacie i godzinie bądź po upływie 
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daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w 

kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez 

Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Super Strzału pomiędzy 

dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Super 

Strzału, który dokonany jest jako kolejny w kolejnym przedziale czasowym, do którego 

przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach 

czasowych nie zostanie dokonany żaden Super Strzał, nagrody z tych przedziałów 

czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Super Strzału kolejnego 

przedziału czasowego itd.  

3. W okresie wykonywania Super Strzałów otwartych jest minimum 100 490 bramek. 

Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny 

otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród Instant Win w Loterii. 

Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z 

wyznaczeniem bramek, o których mowa w ustępach powyższych.  

4. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. Bramki są 

przez całą dobę, każdego dnia Okresu Promocyjnego. 

5. Wyniki w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości Zwycięzców 

Nagród Instant Win I-V Stopnia są ogłaszane sukcesywnie wraz z zakończeniem 

procesu weryfikacji w Zakładce Loteryjnej.  

 

LOSOWANIE NAGRÓD MIESIĘCZNYCH 

6. Losowanie Nagród Miesięcznych odbywa się w dniu 19 października 2022 r. w 

siedzibie Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną 

opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich Losów uzyskanych przez 

Uczestników zgodnie z § 4 ust. 4 lit. aa pkt ii) i § 6 ust. 9-11, w okresie od 15 września 

2022 r. do 14 października 2022 r.  

7. Każdemu Uczestnikowi przypisywany jest unikalny numer ID, który przypisywany jest 

do każdego Losu uzyskanego przez danego Uczestnika w losowaniu Nagrody 

Miesięcznej. W losowaniu Nagród Miesięcznych dany numer ID może być wylosowany 

tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli Losów 
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uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to wyłącznie numerów 

ID Losów rezerwowych do danej Nagrody Miesięcznej. W sytuacji wystąpienia ww. 

okoliczności, ID Losu rezerwowego nie są uwzględniane, a jego losowanie jest 

powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody 

Miesięcznej wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Losu losowanego w 

tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną 

wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego 

Uczestnika.      

8. W trakcie losowań, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 2 (słownie: dwa) ID 

rezerwowe do każdej Nagrody Miesięcznej, oznaczane w kolejności ich wylosowania 

jako Pierwszy i Drugi Laureat Rezerwowy. Prawo do Nagród Miesięcznych 

przyznawane jest Pierwszemu Laureatowi Rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie 

spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci 

prawo do Nagrody Miesięcznej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii 

lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli Pierwszy Laureat Rezerwowy 

również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie 

Loterii, utraci prawo do Nagrody Miesięcznej w przypadkach, o których mowa w 

Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody 

Miesięcznej przyznawane jest Drugiemu Laureatowi Rezerwowemu. Jeśli i on nie 

spełni tych wymagań Nagroda Miesięczna pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

9. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień 

Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji spełniania warunków 

Regulaminu Loterii, o której mowa w § 6 ust. 22 i ust. 23 Regulaminu. 

10. Wyniki w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości Zwycięzców 

Nagród Miesięcznych są ogłaszane sukcesywnie wraz z zakończeniem procesu 

weryfikacji w Zakładce Loteryjnej oraz na Stronie Internetowej Retail. 

 

LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ 

9. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 22 grudnia 2022 r. siedzibie 

Organizatora, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię 
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techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich Losów uzyskanych przez 

Uczestników na zasadach wskazanych w § 4 ust. 4 lit. aa pkt ii) i § 6 ust. 9-11. 

10. Każdemu Uczestnikowi przypisywany jest unikalny numer ID, który przypisywany jest 

do każdego Losu uzyskanego przez danego Uczestnika w losowaniu Nagrody Głównej. 

W losowaniu Nagrody Głównej dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W 

losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli Losów uzyskanych w 

ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to wyłącznie numerów ID Losów 

rezerwowych do Nagrody Głównej. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności tj. 

wylosowania jako Losu rezerwowego do Nagrody Głównej numeru ID Losu 

wylosowanego uprzednio jako wygrywającego Nagrodę Główną, Losu rezerwowego 

nie są uwzględniane, a jego losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo 

w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej wylosowane zostanie to samo ID, co ID 

zwycięskiego Losu losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest 

powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie 

należy do tego samego Uczestnika. 

11. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są 2 (słownie: dwa) 

ID rezerwowe do Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako 

Pierwszy i Drugi Laureat Rezerwowy. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest 

Pierwszemu Laureatowi Rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełnia 

warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do 

Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie 

będzie można się z nim skontaktować. Jeśli Pierwszy Laureat Rezerwowy również nie 

spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci 

prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub 

nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane 

jest Drugiemu Laureatowi Rezerwowemu. Jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda 

Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

12. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników postanowień 

Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji spełniania warunków 

http://www.uniqueone.pl/


 

UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique… 

Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl 

25 

 

Regulaminu Loterii przez Uczestnika, o której mowa w § 6 ust. 22 i ust. 23 

Regulaminu. 

13. Wyniki w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości Zwycięzcy Nagrody 

Głównej są ogłaszane sukcesywnie wraz z zakończeniem procesu weryfikacji w 

Zakładce Loteryjnej oraz na Stronie Internetowej Retail. 

 

§ 9  

Warunki wydania Nagród 

 

NAGRODY INSTANT WIN 

1. Laureaci Nagród Instant Win VI Stopnia są informowani o wygranej poprzez 

wyświetlony na Stronie Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet 

komunikat. 

2. Laureaci Nagród Instant Win II - V Stopnia są informowani o wygranej poprzez 

wyświetlony na Stronie Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet 

komunikat oraz wiadomość e-mail, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 ust. 17 

Regulaminu. W wyświetlonym komunikacie oraz wiadomości e-mail Laureaci Nagród 

Instant Win II - V Stopnia są informowani o konieczności kompletnego wypełnienia i 

przesłania do Organizatora za pośrednictwem strony internetowej, której adres 

podawany jest w komunikacie oraz wiadomości e-mail, elektronicznego formularza 

Laureata Nagrody Instant Win II - V Stopnia, w którym Laureat zobowiązany jest 

zawrzeć: dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenie, że Laureat spełnia 

wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody określone Regulaminem Loterii. 

Elektroniczny Formularz Laureata Nagrody Instant Win III - V Stopnia treściowo 

odpowiada Oświadczeniu stanowiącemu Załącznik nr 1 do Regulaminu. Elektroniczny 

formularz Laureata Nagrody Instant Win II - V Stopnia musi zostać wysłany do 

Organizatora w ciągu 120 godzin od momentu poinformowania Laureata o wygranej (tj. 

od momentu wyświetlenia komunikatu o wygranej w Zakładce Loteryjnej na Koncie), 

w innym wypadku formularz staje się nieaktywny, a prawo do Nagrody przepada. 
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3. Laureaci Nagród Instant Win II - V Stopnia są informowani, wiadomością e-mail 

wysłaną na adres e-mail podany w Elektronicznym Formularzu Laureata Nagrody 

Instant Win II - V Stopnia, o pozytywnej weryfikacji ich Zgłoszenia w terminie 7 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia uzupełnionego Elektronicznego Formularza Laureata 

Nagrody Instant Win II - V Stopnia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez 

Organizatora, przez co rozumie się datę jego wpływu na serwer Organizatora. 

4. Laureaci Nagród Instant Win I Stopnia są informowani o wygranej poprzez 

wyświetlony na Stronie Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet 

komunikat oraz wiadomość e-mail, zgodnie z procedura opisaną w § 6 ust. 17 

Regulaminu. Wyrażenie zgody na przekazanie przez Superbet na rzecz Organizatora 

danych Laureata na etapie Zgłoszenia jest warunkiem rozpoczęcia przez Organizatora 

procedury weryfikacji. W wyświetlonym komunikacie oraz wiadomości e-mail 

Laureaci Nagród Instant Win I Stopnia są informowani o konieczności przesłania do 

Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: 

loteriasuperbet@uniqueone.pl skanu lub zdjęcia własnoręcznie podpisanego 

Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że 

Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem 

Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Regulaminu. Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej musi zostać wysłana do 

Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania Laureata o wygranej (tj. 

od momentu wyświetlenia komunikatu o wygranej w Zakładce Loteryjnej na Koncie), 

w innym wypadku prawo do nagrody przepada. 

5. Laureaci Nagród Natychmiastowych I Stopnia są informowani, wiadomością e-mail 

wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu, o pozytywnej weryfikacji ich Zgłoszenia 

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, o 

których mowa w ust. 1 powyżej, przez Organizatora, przez co rozumie się datę wpływu 

tych dokumentów na serwer Organizatora. 

 

NAGRODY MIESIĘCZNE 
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6. Laureaci Nagród Miesięcznych, w tym także Pierwsi i Drudzy Laureaci Rezerwowi, 

informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu 

losowania lub w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu losowania na numer 

telefonu podany przez Uczestnika podczas rejestracji Konta na Stronie Internetowej 

Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet. Przedstawiciel Organizatora potwierdza 

udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem 

otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem we wskazanym 

powyżej terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną 

wiadomość SMS na numer telefonu wskazany podczas rejestracji Konta na Stronie 

Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet, z informacją o ostatniej 

próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Loteria 

Superbet: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Super strzal na 

Mistrzostwa”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 

9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie 

X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba 

się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody 

Miesięcznej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Każdego dnia 

przeznaczonego na kontakt, o których mowa w zdaniach powyższych, Organizator 

wykonuje minimum trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem. Na początku 

rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas 

rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji 

osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Laureat podczas rozmowy 

informowany jest o pozycji na liście Laureatów (czy jest Laureatem, Pierwszym 

Laureatem Rezerwowym czy też Drugim Laureatem Rezerwowym), dokumentach jakie 

należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także 

informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do ich wysyłki. W przypadku 

nieudanej próby połączenia z Laureatem, traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną 

próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 

sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem 

telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę 
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przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem (tj. 

uszkodzenie/wada telefonu). 

7. Laureaci (w tym również Pierwszy i Drugi Laureat Rezerwowy) Nagród Miesięcznych 

są zobowiązani do:  

a) przesłania w formie listu poleconego bądź przesyłki kurierskiej wydrukowanego, 

czytelnie wypełnionego i czytelnie podpisanego oraz opatrzonego datą 

Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata oraz 

potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody 

określone Regulaminem Loterii a także własnoręcznie podpisanego oświadczenia 

AML, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” stanowiącym Załącznik nr 3 do 

Regulaminu, na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 

Warszawa, w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, 

o której mowa w ust. 6. O zachowaniu terminu 3 (słownie: trzech) dni roboczych 

do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data stempla 

pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do 

Organizatora nie później niż w ciągu 8 (słownie: ośmiu) dni roboczych od 

rozmowy telefonicznej  

oraz  

b) przesłania w wiadomości e-mail danych wymaganych do weryfikacji, tj. skanu 

lub zdjęcia wcześniej wydrukowanego, czytelnie wypełnionego i czytelnie 

podpisanego oraz opatrzonego datą Oświadczenia zawierającego dane osobowe i 

adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania 

uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii a także 

własnoręcznie podpisanego oświadczenia AML, zgodnie ze wzorem 

„Oświadczenie” (o którym mowa w lit. b) powyżej) oraz skanu lub zdjęcia 

potwierdzenia nadania za pomocą listu poleconego oryginału tego Oświadczenia. 

Laureaci zobowiązani są do przesłania wyżej wymienionej wiadomości e-mail 

wraz z załączonym Oświadczeniem i dowodem nadania oryginału Oświadczenia 

jako wiadomość zatytułowaną „OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY 

MIESIĘCZNEJ” na adres loteriasuperbet@uniqueone.pl. Laureat zobowiązany 
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jest do wysłania wiadomości w terminie 4 (słownie: czterech) dni roboczych 

liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej (rozmowy telefonicznej). 

8. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do Pierwszego i Drugiego 

Laureata Rezerwowego do Nagrody Miesięcznej. Laureaci Rezerwowi do Nagrody 

Miesięcznej informowani są o wyłonieniu ich Zgłoszenia jako rezerwowego wraz z 

Laureatem zwycięskiego Zgłoszenia. Pierwszy Laureat Rezerwowy do Nagrody 

Miesięcznej jest informowany o fakcie zmiany statusu jego Zgłoszenia z rezerwowego 

na Zgłoszenie zwycięskie, następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji 

Zgłoszenia zwycięskiego, analogicznie w przypadku Drugiego Laureata Rezerwowego, 

który jest informowany o zmianie statusu jego Zgłoszenia na Zgłoszenie zwycięskie 

następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji Pierwszego Laureata 

Rezerwowego. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii 

określonych w niniejszym regulaminie, bądź utracie prawa do nagrody przez Drugiego 

Laureata Rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

NAGRODA GŁÓWNA 

9. Laureat Nagrody Głównej, informowany jest przez przedstawiciela Organizatora o 

wyniku losowania w dniu losowania lub w kolejnym dniu roboczym następującym po 

dniu losowania na numer telefonu podany przez Uczestnika podczas rejestracji Konta 

na Stronie Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet. Przedstawiciel 

Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi 

spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem 

we wskazanym powyżej terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła 

bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu wskazany podczas rejestracji Konta na 

Stronie Internetowej Superbet lub w Aplikacji Mobilnej Superbet, z informacją o 

ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: 

„Loteria Superbet: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Super 

strzal na mistrzostwa”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w 

godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin: 

www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania 
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wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie 

Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 

17:00. Każdego dnia przeznaczonego na kontakt, o których mowa w zdaniach 

powyższych, Organizator wykonuje minimum trzy próby połączenia telefonicznego z 

Laureatem. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest 

nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych 

osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer 

telefonu). Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy 

wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także 

informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do ich wysyłki. W przypadku 

nieudanej próby połączenia z Laureatem, traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną 

próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 

sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem 

telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę 

przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem (tj. 

uszkodzenie/wada telefonu). 

10. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora 

(Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) oryginału 

własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe 

Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania 

nagrody określone Regulaminem Loterii a także własnoręcznie podpisanego 

oświadczenia AML, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” stanowiącym Załącznik nr 4 

do Regulaminu. 

11. Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest do przesłania dokumentów opisanych w 

ust. 10 powyżej, do Organizatora w ciągu 4 (słownie: czterech) dni roboczych od 

rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 9 powyżej. Z tym zastrzeżeniem, że 

dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 8 dni roboczych 

od dnia kontaktu przedstawiciela Organizatora. O zachowaniu terminu do przesłania 

wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). 

Wysyłka dokumentów musi nastąpić listem poleconym bądź przesyłką kurierską na 
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adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Jeśli Laureat nie 

prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania 

nagrody, w terminie o którym mowa w niniejszym ustępie, oznacza to rezygnację z 

prawa do nagrody. 

12. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego 

Laureata Rezerwowego do Nagrody Głównej. Pierwszy Laureat Rezerwowy do 

Nagrody Głównej informowany jest o wyłonieniu jego Zgłoszenia pierwszego dnia 

roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w 

Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez Laureata. Kontakt 

telefoniczny obejmuje łącznie 2 dni robocze. W przypadku niespełnienia warunków 

uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utraty prawa do 

nagrody przez Pierwszego Laureata Rezerwowego do Nagrody Głównej, Drugi Laureat 

Rezerwowy do Nagrody Głównej informowany jest o wyłonieniu jego Zgłoszenia 

pierwszego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez Pierwszego Laureata 

Rezerwowego do Nagrody Głównej. Jeżeli również Drugi Laureat Rezerwowy  nie 

spełni warunków uczestnictwa w Loterii określonych w niniejszym Regulaminie, bądź 

utraci prawo do Nagrody Głównej, niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji 

Organizatora. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDANIA NAGRÓD 

13. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych 

Regulaminem bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w 

postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków 

uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.  

14. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez 

Zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata). 

15. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania nagród rozstrzyga 

Komisja. 

16. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu, 

Organizator może do dnia 9 lutego 2023 r. zwrócić się do Laureata o przedstawienie 
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dodatkowych oświadczeń, m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych 

Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego 

tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe 

dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 6 

ust. 22 i 23. 

17. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia 

zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora, o którym mowa w § 6  ust. 22 i 

ust. 23, w formie wskazanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami 

Regulaminu, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz 

wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.  

18. W procesie weryfikacji prawa do nagrody, Organizator, w oparciu o zgodę udzieloną 

przez Uczestnika na etapie Zgłoszenia do Loterii,  uprawniony jest do zweryfikowania 

czy dane Laureata podane w oświadczeniu Laureata zgadzają się z danymi podanymi 

przez niego przy rejestracji Konta/Karty Super Club. W przypadku braku wyżej 

wymienionej zgodności Uczestnik traci prawo do nagrody. 

19. W przypadku stwierdzenia, że łączna wartość Nagród Instant Win co do których dany 

Laureat uzyskał prawo do nagrody, przekracza kwotę 2000 euro, Organizator 

uprawniony jest do wystąpienia do Laureata z wezwaniem do przedłożenia dodatkowej 

dokumentacji w postaci Oświadczenia AML, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do 

Regulaminu. W zakresie trybu i terminów wystąpienia przez Organizatora z 

wezwaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zastosowanie znajduje § 6  ust. 

22 i ust. 23, z zastrzeżeniem, że Organizator może skontaktować się z Laureatem 

również za pośrednictwem danych podanych przez Laureata w Oświadczeniu Laureata.  

20. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. 

U. 2022 r., poz. 593), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w 

ust. 7 i 10 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata  informuje Zwycięzcę Nagrody 

Miesięcznej (w terminie do 3 listopada 2022 r.) i Zwycięzcę Nagrody Głównej (w 

terminie do 9 lutego 2023 r.) o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką 

kurierską do Organizatora w ciągu 4 (słownie: czterech) dni roboczych, na adres Unique 
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One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu 

potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu 

stanowiącym Załącznik nr 3 i 4 (dowód osobisty lub druga strony paszportu 

zawierającej dane osobowe lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający weryfikację), 

oraz kserokopii  innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż 

dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy 

albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych 

kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub 

osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności 

podczas wydania nagrody. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na 

przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji musi 

do dnia 16 listopada 2022 r. (w przypadku Zwycięzców Nagród Miesięcznych lub do 

dnia 28 lutego 2023 r. (w przypadku Zwycięzców Nagród Głównych) : 

a) udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 

Warszawa) w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający 

tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi 

albo 

b) skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego 

za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas 

którego Organizatorowi okazany  zostanie dowód potwierdzający tożsamość 

Zwycięzcy.  

Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub 

niewydaniem nagrody. 

21. Postanowienia ust. 20 powyżej stosuje się odpowiednio do Zwycięzcy Nagród Instant 

Win, w stosunku do którego zastosowana została procedura, o której mowa w ust. 19 

powyżej, z tym zastrzeżeniem, że: 

a)  Organizator informuje Zwycięzcę Nagrody Instant Win o obowiązkach 

wskazanych w ust. 20 w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. 

b) W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie kopii 

dokumentów, określona w ust. 20 wizyta w siedzibie Organizatora albo spotkanie 
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online, w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji musi się odbyć do dnia 27 

lutego 2023 r. (w przypadku, gdy od spełnienia obowiązku określonego w 

niniejszym paragrafie uzależnione jest wydanie Nagrody Instant Win I-V Stopnia) 

albo do dnia 16 stycznia 2023 r. (w przypadku, gdy od spełnienia obowiązku 

określonego w niniejszym paragrafie uzależnione jest wydanie Nagrody Instant 

Win VI Stopnia). 

22. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, 

procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu, rozstrzygane są 

przez Komisję. 

 

§ 10  

Termin wydania nagród 

 

1. Nagrody Instant Win VI Stopnia w Loterii wydawane są w terminie do dnia 16 stycznia 

2023 r. jako zasilenie Konta z przeznaczeniem na zawarcie zakładów wzajemnych na 

Stronie Internetowej Superbet. 

2. Nagrody Instant Win I-V Stopnia  w Loterii wysyłane są Zwycięzcom  za 

pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z § 9 

ust. 2 do dnia 28 lutego 2023 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez 

Organizatora nagród rzeczowych za pośrednictwem kuriera). 

3. Wydanie Nagrody Miesięcznej następuje w formie vouchera z terminem realizacji 

wskazanym na voucherze. Nagroda wysłana jest na adres wskazany przez Laureata w 

Oświadczeniu, zgodnie z § 9 ust. 7 do dnia 17 listopada 2022 r. (przez co rozumie się 

maksymalną datę nadania przez Organizatora nagród rzeczowych za pośrednictwem 

kuriera). 

4. Nagroda Główna wydawana jest w formie vouchera upoważniającego do odbioru 

pojazdu. Nagroda Główna zostanie wydana do dnia 1 marca 2023 r. (przez co rozumie 

się maksymalną datę nadania przez Organizatora) przesyłką kurierską na adres 

wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z § 9 ust. 10. Po rejestracji pojazdu Organizator ze 

Zwycięzcą ustalą termin przekazania pojazdu. Za miejsce przekazania strony ustalają 

http://www.uniqueone.pl/


 

UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique… 

Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl 

35 

 

m.st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej 

ponosi Zwycięzca. 

5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej 

wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o 

grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888).  

 

§ 11 

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń 

 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 6 marca 2023 r., przy czym decyduje data 

wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom 

Loterii.  

2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. 

z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Loteria Super strzał na 

mistrzostwa - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres 

loteriasuperbet@uniqueone.pl (tytuł wiadomości: Loteria „Super Strzał na 

mistrzostwa”– reklamacja) musi zawierać dane osobowe w zakresie zgodnym z 

postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania 

roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20), tj.: imię i nazwisko 

oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego 

dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej 

za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest 

inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.  

3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za 

pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub 

wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości 

e-mail, przesłanych zgodnie z ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 4 (słownie: 

czterech) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.  

4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 (słownie: 

sześć) miesięcy od dnia wymagalności.  
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5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji  

do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.  

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa 

Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym. 

 

§ 12  

Dane osobowe 

 

1. Dane osobowe w Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

„RODO”)  

2. Administratorem danych osobowych: 

a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w 

celach związanych z organizacją  Loterii, w tym weryfikacji uprawnienia 

uczestnika do przystąpienia do udziału w Loterii jest Superbet Zakłady 

Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wincentego 

Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa (w niniejszym regulaminie określany jako: 

„Superbet”),  z którym można się skontaktować:  

• listownie: ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa 

• za pomocą e-mail:odo-pl@superbet.pl 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Superbet polegający na 

zorganizowaniu loterii promującej markę własną, którą przeprowadza i organizuje 

z inicjatywy Superbet, Organizator Loterii. Dane osobowe mogą być 

przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Superbet. W 

szczególności dane będą udostępniane Organizatorowi loterii na podstawie zgody 

Uczestników art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody Uczestników dokonanej na etapie 

Zgłoszenia do Loterii, a także na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. Dane będą przekazywane także podmiotom będącym 
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dostawcami rozwiązań teleinformatycznych jak i podmiotom będącym 

dostawcami usług, technologii lub oprogramowania. 

b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby 

postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami 

Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) 

Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym 

celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr z 2019 poz. 

20); 

c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu 

wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe  

i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,  

ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie 

uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań 

wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby 

podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych 

przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na 

Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich 

obowiązków.  

d) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie 

realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej,  

o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888) jest – Organizator (Unique One Sp. z 

o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu 

poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie 

przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli 

procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-
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skarbową oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji. 

e) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu 

realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 r. poz. 593) – 

Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-

mail: dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu 

wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w 

celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i 

dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

f) W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu 

realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888) – Organizator (Unique 

One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: 

dane@uniqueone.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie 

są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w 

dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do 

przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę 

podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania 

dokumentacji. 

3. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania  

i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres  

e-mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One Sp. z o.o.,  

ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. 

4. Osobie, której dane są przetwarzane: 

a)  przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; 

b) przysługuje również prawo żądania ich poprawiania lub sprostowania w sytuacji, 

w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której 
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dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

c) przysługuje prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych (w szczególności 

gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych 

osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 

niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na 

Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa 

członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń; 

d) przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych 

przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw 

na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 

podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

e) przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 

jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie 

Administratora Danych; 

f) przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

5. W przypadku gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, 

przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 
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6. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Organizatora 

(Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: 

dane@uniqueone.pl ), dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej 

lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. Podmiotowi, który 

odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są 

niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Zwycięzców i Laureatów 

mogą być ujawniane również Superbet (w związku z weryfikacją Laureata w zakresie 

spełniania wymogów regulaminu Loterii oraz zasilenia Konta), podmiotom 

świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane 

osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich 

dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te 

dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli 

przestrzegania i egzekwowania prawa.  

7. Zgodnie z ust. 6 powyżej Organizator udostępni Superbet dane osobowe objęte 

tajemnicą wygranej, o której mowa w art.20 ust.8 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. 

2022 r. poz.888) w celu prawidłowej weryfikacji Laureata  oraz wydania Nagród Instant 

Win VI Stopnia. 

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne  

do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody 

lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 

Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii 

oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub  

(w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.   

9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników 

odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, 

poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym 

wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami 

przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, czyli do państw trzecich.  
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11. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów 

Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego 

Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z 

Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z 

nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach 

związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim 

Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez 

odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od 

danego Administratora danych przepisy prawa. 

 

 

 

§ 13  

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin będzie dostępny na Stronie Internetowej Superbet, w Zakładce Loteryjnej 

oraz Stronie Internetowej Retail od 13 września 2022 r.  

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Instant Win II-V Stopnia, treściowo 

odpowiadający Elektronicznemu Formularzowi Laureata; 

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Instant Win I Stopnia 

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Miesięcznych 

Załącznik 4 – Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagrody Głównej 

Załącznik 5 – Oświadczenie AML 
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Załącznik nr 1 - WZÓR OŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW NAGRODY INSTANT WIN 

II-V STOPNIA, TREŚCIOWO ODPOWIADAJĄCY ELEKTRONICZNEMU 

FORMULARZOWI LAUREATA 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 

LOTERII PROMOCYJNEJ 

„SUPER STRZAŁ NA MISTRZOSTWA”  

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody  

w loterii promocyjnej „Super strzał na mistrzostwa” (dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili 

dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą obywatelstwo 

Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ustęp 3 i 4 regulaminu Loterii. Oświadczam, 

że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej  

w regulaminie Loterii. 

 

____________________________________________________________ 

ADRES E-MAIL PODANY PODCZAS REJESTRACJI  KONTA 

 

____________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________ 

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)  

 

____________________________________________________________ 

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO) 

 

[    ]   Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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Informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata 

Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku 

prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie 

dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby 

kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, 

wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich 

obowiązków. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu 
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Załącznik nr 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW NAGRODY INSTANT WIN I 

STOPNIA 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 

LOTERII PROMOCYJNEJ 

„SUPER STRZAŁ NA MISTRZOSTWA”  

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody  

w loterii promocyjnej „Super strzał na mistrzostwa” (dalej „Loteria”).  

Oświadczam, że w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, 

posiadającą obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Loterii, jako konsument w 

rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) i zamieszkuję na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ustęp 3 i 4 regulaminu 

Loterii. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej  

w regulaminie Loterii. 

 

Prosimy o wypełnienie oświadczenia wielkimi literami! 

 

____________________________________________________________ 

ADRES E-MAIL PODANY PODCZAS REJESTRACJI  KONTA 

____________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________ 

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)  

 

____________________________________________________________ 

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO) 

 

____________________________________________________________ 

RODZAJ I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ 
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____________________________________________________________ 

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania) 

 

 

______________________________________ 

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

Informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata 

Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku 

prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie 

dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby 

kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, 

wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich 

obowiązków. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu 
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Załącznik nr 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW NAGRODY MIESIĘCZNEJ 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 

LOTERII PROMOCYJNEJ 

„SUPER STRZAŁ NA MISTRZOSTWA”  

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody  

w loterii promocyjnej „Super strzał na mistrzostwa” (dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili 

dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą obywatelstwo 

Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ustęp 3 i 4 regulaminu Loterii. Oświadczam, 

że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej  

w regulaminie Loterii. 

 

Prosimy o wypełnienie oświadczenia wielkimi literami! 

 

____________________________________________________________ 

ADRES E-MAIL PODANY PODCZAS REJESTRACJI  KONTA 

 

____________________________________________________________ 

NUMER TELEFONU PODANY PODCZAS REJESTRACJI KONTA/KARTY SUPER CLUB 

 

____________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________ 

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)  

 

____________________________________________________________ 

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO) 

 

___________________________________________________________ 
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SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ  

____________________________________________________________ 

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia) 

____________________________________________________________ 

OBYWATELSTWO, PAŃSTWO URODZENIA 

 

______________________________________ 

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

CZ.2/2. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z 

art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko 

polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593)..  

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane 

stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą 

eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku 

odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej): 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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______________________________________ 

Data i podpis 

* niepotrzebne skreślić 

 

Informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata 

Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku 

prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie 

dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby 

kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, 

wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich 

obowiązków. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu 
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Załącznik nr 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW NAGRODY GŁÓWNEJ 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 

LOTERII PROMOCYJNEJ 

„SUPER STRZAŁ NA MISTRZOSTWA”  

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody  

w loterii promocyjnej „Super strzał na mistrzostwa” (dalej „Loteria”). Oświadczam, że w chwili 

dokonywania zgłoszenia ukończyłem/am 18 lat, jestem osobą fizyczną, posiadającą obywatelstwo 

Rzeczpospolitej Polskiej, która wzięła udział w Loterii, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 5 ustęp 3 i 4 regulaminu Loterii. Oświadczam, 

że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisanej  

w regulaminie Loterii. 

 

Prosimy o wypełnienie oświadczenia wielkimi literami! 

 

____________________________________________________________ 

ADRES E-MAIL PODANY PODCZAS REJESTRACJI  KONTA/KARTY SUPER CLUB 

 

____________________________________________________________ 

NUMER TELEFONU PODANY PODCZAS REJESTRACJI KONTA/KARTY SUPER CLUB 

 

____________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________ 

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)  

 

____________________________________________________________ 

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO) 

 

___________________________________________________________ 
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SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ  

____________________________________________________________ 

PESEL (a w razie braku numeru PESEL – adres zamieszkania, data urodzenia, państwo urodzenia) 

____________________________________________________________ 

OBYWATELSTWO, PAŃSTWO URODZENIA 

 

______________________________________ 

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

CZ.2/2. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z 

art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko 

polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593)..  

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane 

stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą 

eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku 

odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej): 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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______________________________________ 

Data i podpis 

* niepotrzebne skreślić 

 

Informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata 

Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku 

prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie 

dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby 

kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, 

wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich 

obowiązków. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 12 Regulaminu. 
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Załącznik nr 5 – Oświadczenie AML 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA WIELKIMI LITERAMI! 

 

____________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

____________________________________________________________ 

NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ 

 

____________________________________________________________ 

PESEL (data urodzenia, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL) 

 

____________________________________________________________ 

PAŃSTWO URODZENIA, OBYWATELSTWO 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 

2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne 

zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593).  

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko 

polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). 

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko 

oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko 

oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

______________________________________ 

CZYTELNY PODPIS I DATA 

* niepotrzebne skreślić 
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Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One 

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: 

dane@uniqueone.pl. Twoje dane przetwarzamy na podstawie ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia 

ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, 

rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Z pełną treścią obowiązku 

informacyjnego możesz zapoznać się w § 12 Regulaminu Loterii. 
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