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Regulamin Loterii Audioteksowqi
),Inwazja NW6d"

Nazwa loterii audioteksowei
Niniejszy regulamin(zwany dalQj "Regulaminem') okregla warunki uczestnictwa w
loterii audioteksowejpod nazw4: ,Jnwal/a MzW(id"(zwanej dalej:"Loteri4").

Podmiot unqdzajqcy loteri$
OrganizatoremLoterii jest 2'WIN sp. z o.o. z siedzib4 we Wroclawiu, ul. Robotnicza

70J, 53-608 Wroclaw, v/pisana do rqjestru przedsiQbiorc6wKrqjowego Rdestru
Sqdowego prowadzonego przez SQd Rdonowy dla Wtodawia -- Fabrycznej we
Wrociawiu, VI Wydzia} GospodanzS' KRS, pod numerem KRS 0000678709, NIP
7123340085, o kapitale zakJadowym 42.000,00 d :(zwana dalai Organizatorenl),
dzialaj4ca na zlecenie TPKA-2015-6 sp. z o.o., z siedzibq w Warsmwie ptW ulicy
Zurawiq

32/34(00-515

Warszam),

wpisand

do l=jesu'u przedsiQbiorc6w

prowadzonegoprzez Sold Rejonowy dla Warszawy Xll Wydzia} GospoducW
Krajowego Rdestru S4dowegopod numenmnKRS: 0000288157b(zwanqdale
,,TPKA-2015-6") lub wskazanegoprzez TPKA-2015-6 podmiotu.

$3
Nazwa organu wydajqcego zezwolenie.
Loteria organizowanajest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

o graph hazardowych(DzU.2020.2094 q.; :ze: fni.)i na podstawie zezwolenia
wydanego plzez Dyrektora lzby Administradi Skubowd we Wroclawiu.

Zasady prowadzenia LoterU
1!'

1. UczestnikailiiLoterii(daley "Uczeshik"/ ,,Uczestnicy");jak r6wnid I.aurmtami
w Loterii mogq by6 - z zastrze2eniem
postanowienia$ 4 pkt :2 Regulaminuwyl4czide osoby fiWczne, kt6re ukoicWly 18 1at zalnieszkalena terytorium
Rzeczypospolitej Polskid lub przebyw4j4m w okresie &wania Loterii na
terytorium Polski, kt6re posiadaj4adds do dorQozefina terytorium Polski, bgdqw
posiadaczem karty SIM jednego z opemtor6w sieci telefonii kom6rkowej
dzial4qcych na terenie RzecWpospolitd Polskid .
2. W Loterii nie mogq brad udzialu pracownicy iprzedstawiciele

Organizatora,

h

TPKA-2015-6 Sp. z o.o. graz innych podmiot6w biorQcychbezpogredniudzid w
przygotowaniu iprowadzedu:Loterii na zlecenie Organizatora, a tak2e ich osoby
ndbli2sze,

przez kt6re

rozumie

siQ: wstgpnych,

zstgpnych, mabo1lk6w,

rodzeistwo, rodzic6w :i rodze6stwo mal2oilk6w graz osoby pozostaj4cew
faktycznym po4'ciu iosoby pozost4qce w stosunku przysposobieNa opieki lub

kllmBH.
3

Uczeshik prWstgpuy4cdo Loterii powinien zapozna6siQz Regulaminem Loterii.
Przystqpieniedo Loterii- poprzez plzeslanie pmwidlowego Zgloszenia - oznacza,

i2 Uczeshiik zapozna! sig z jd zasadaini okreglonym w Regulaminie i je
akceptqe. Uczeslnik zobowiWje

sig do przestrzegania okreglonych w nim zasad,

jak r6wnie2 potwierdza, i2 spelnia wszyskie warunki, kt6re uprawniay4 go do

udziah w Loterii.
4. Informade imaterialy dotycz4w Loterii(dale:

,,Material lidonnaWjne"), w

okresieod 15 stycznia2022 roku do 24 marco2023 roku, sq zawartew
komunikaqi SMS i/lub komunikadi e-malimo94 by6 emitowane na antenie
radiowd (np. RMF MAXXX)

i/

emitowane s4 spots reklamowe

lub w stacjach tele@jnych,
Loterii

oraz s4 publikowane

w kt6rych
na shonie

intemetowej:www.2win.pl lub innych stronachintanetowych, na kt6rych
umiazczona zostanie infonnaQja o mo21iwogci wzigcia udzialu w Lotedi, w

okresie od 15 styczilia 2022 roku
hdommcgnych

do 23 m4a 2023 roku. W Materia+ach

s4 zawark infomliacje o Loterii, np.: kto jest organizatorem

Loterii, kto jest adminishatonm danych osobowych ipodmiotem
plzatwarzay4cym dane osobowe, gdzie moh)a zapozna6 sig z Regulaminem
Loterii, jakie sq zasady udzia#uw Loterii:. w tym spos6b dokonywania Zgioszenia

/ Zgloszeh graz numer telefonu, na kt6ry Uczeshiik przesy+a SMS w celu

dokonania Zgloszenia(w prq'padku zgloszeiz

wykorzystaniem wiadomogci

SMS), adds strony intemetow], poprzez kt6q mo2na dokonywa6 Zgloszei
(w prq'padku okreglonym w $ 4 pkt 12 Regulamlnu), graz ze wskazaniem

warunk6w ubiegania siQ o Nagrody. Powy2sze Materialy zawiemj4 r6wnie2
infomlacjg o koszcie wiadomogci SMS przesyiailej na numer 7226 lub na inny
numer wskazanyprzez Organizatoraw Materiaiach Infomlacyjnych, kt6ry wynosi

2,00 z! + VAT(2,46 d bhutto), koszcie wiadomofci SMS przesylanq poprzez

dedykowan4foranlkg SMS udostgpnion4przez Organizatorana strode
inteme©wei, kt6ry wynosi 2,00 d + VAT(2,46 zl brutto).

5. Regulamin dosQpny jat

w dw6ch formmb

w fannie pisemnd w oddziale

Organizatora w Warszawie(kod pocztowy: 00-515), przy ulicy 2urawiej 32/34
graz w femme elek&onicznq na strode w domenie: www.2win.pli/

lub innych

stronachintemetowych(np.: strode internetowd nadawcyradiowegoemituj4cego

Finaly). Infolmacja o miqscu publikadi Regulaininujest r6wnie2zawartaw
wiadomofci SMS [ub w wiadomogci e-mail, przesyland przez Orgailizatom do
Uczestnik6w, w odpowiedzi na pierwsze Zgloszenie do Loterii, o kt6rej nowa w
$ 4 pkt 12 i16 Regulaminu Grazna strode intemetowq, w prWpadku oknglonym

w $ 4 pkt 12 Regulaminu.
6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnik6w Loterii nast?pughna podstawie
art. 6 ust. flit. a, b, c or8z f og61negorozporzildzeniu ParlamentuEuropQjskiegoi

Rudy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fiWcznych

w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych iw

sprawie

swobodnegoprzeplywu takich danych Graz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE
(REDO) oraz zgodniez ustaw4z dnia ]0 mqja 2018 r. o ochrode danych
osobowych(Dz.U.

2018 poz

1000). Administmtorem danych osobowych

(podmiotemustalajQcym
cole isposoby przetwarzaniadmych osobowych)jest:
2Win sp. z o.o. z siedzib4 we Wrodawiul uL: Robotnicza 70J; 53-608 Wrodaw, e-

mail: iod@2win.pl(daiei"Administrator").Dme kontaktoweInspektomOchrony
Danych sq t02samez danymi kontaktowymi Adminisuafom wsl<azanymiw

zdaniu poprzednim.Administrator m02e powierW6 przetwatzaniedanych
osobowych Uczestnik6w Loterii ta](2e podmiotom biorqcym udzia! W obs+udze

Loterii, $. podmiotomzapewni4qcymkomunikadgz Admidstratorem(takin jak
operatorzy lub integratorzy telekomunikacgni, dostawic? Wstem6w IT,
pehomocnicy prawni, itp.) graz podmiotom bior4cym udzia! w wydaniu :lub
dorgczeniu Nagrody.

7. Dane osobowe Uczestnik6w przetwmzane sq w zakresie i w ceiachniezb$dnych

do przeprowadzeniaLoterii, a w szczeg61nogciw cdlu komunikacji z
Uczestnikami oraz wydania Nagr6d Laureatom. Dane w zakresie: numer telefon%;

adrese-mail iimig w wlu komunikacjiz Uczestnikami,a imi?, nazwisko,adres
zamieszkania, adres dorQczenianlagrody(je2eli adres dorgczenia jest iJ)ny ni2
ages zamieszkania),numer telefonu, numer PESEL(w prWpadku biaku numeru
PESEL tak2e data urodzenia iobywatelstwo),

numer dowodu osobistego

ewentualnie numer konta bankowego w cell wydania Nagr6d Laweatom. Dane

osobowe b€d4 przetwaizane w wlmh realizaQi postanowie6 Regulaminu Graz

zgodnie z tngci4 udzielonych Administratorowi zg6d. Podstaw4 prawns
przetwarzama s4 czynnogci zwi4zane z wykonamem umowy zawai'tejw trybie
akceptacji regulaminu, koniwzno96 realizaqi obowitlzk6w prawnych ciq24cych
na Adminisbatorze, prawme uzasadniony interns Administratora graz gdy ma to

zastosowmie, zgoda osoby, kt6rd dane doWcz4. Dane osobowe bgd4 tak2e
przetwaizanedla realizacji obowii4zk6wpramych w zwi:!zku z organizacjQloterii
(w zwiqzku z dzialahogci4 Organizatora,w szczeg61nogciwynij£d4cych z Ustawy
o grace hazudowych, przepis6w podatkowych oraz przepis6w dotyczqcych
przeciwdziaianiu

praniu pienigdzy), w celu prowadzenia sprawozdawczogci,

prowadzenia komunikadi lotWjnq, rozpatrywania reklamacji.

W ramach

prawnie uzasadnionego interest Adminisbatora dane osobowe Uczeshik6w mo94

by6 tak2e przetwaizane dla pmwadzenia statystyk oraz dochodzeniaroszczei. W
prWpadku gdy podstaw4 prawiq przetwarzama jest tak2e zgoda osoby, kt6rej

dane dotycz4 odbiorcami danych osobowych sq podmioty wskazanew tregci
przedmiotowych zg6d. Dane bi;d4 paetwarzane na potrzeby wykonania umowy w
okresie 6 1atpo zakohczeniulolerii(przedawnienie loszcze6). Dane przetwarzme
na podstawie zgody osoby, kt6rej dane dotyczQ b?dq przetwarzanedo czasu, w
kt6rym ustanie cel dla kt6ngo zost8ilyzebrane lub jd wycolbnia alba wniesienia
sprzeciwb co do przetwarzania danych osobowych osoby, kt6rd dane dotycz4, w

zale2nogci co nast4pi pierwsze. Ka2dy Uczestnik ma prawn :l::idailia od
Administrators

dostQpu do swoich

danych osobowych, ich

sprostowania,

usunii;cia, ograniczenia przetwarzania, a tak2e prawn do przenoszeniadanych i
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosuilku do danych przetwmzanych
na podstawie prawwe uzasadnionego inBnsu

lub w celach marketingowych.

Kn2dy Uczestnik ma prado do co6iiQcia zgody na przetwarzanie danych

osobowych,kt6l4 udzielil Adnlinistiatorowi. Wycofbde zgodynie ma wpiywu na
zgodno96z pmwem przetwarzania, kt6rego dokonano przed jq cofhiQciem. Ka2dy

Uczestnik ma pmwo do wmesienia skugi do Organu Nadzorczego(Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych). Uprawdenia osoby, kt6rd dane dotycz4 w

tym wywfbnie udzielonel zgody, moH.a 'wykona6 przez zlo2enie ogwiadczenia
WkorWstuu4c dane kontaktowe Administrators lub Inspektora Ochrony Danych

wskazanewe wstgpie.Uczestnicypodd4 danedobrowolnie,z zastrze2eniem,
2e
odmowa podania danych uniemoiliwi

'wydanie Nagr6d.

Dane osobowe

4

uczestnKa Hogg byc protilowane, tl. na podstawie aktywnogci Uczestnika w

Loterii m02eon otr©mywa6indywidulanepropoWqezwi4zanez udziaiemw
Loteriiizwigkszeniem

szansdiego uicznhika na zdobycie Nagrody. W6wczas

skutkiem aktywnogci Uczestnika(udzielenie odpowiedzi alba beak udzielenia

odpowiedzi na oazymywane wiadomogci SMS lub e-mail lub poi4cnnia
telefoniczne) mode by6 przydzieleMe do okreglonych grub zindywidualizowmych
overt bonusowych. W wyniku takiego profilowani8.Administrator bgdzie kierowa!
do Uczestnika charakteryzujqcego sig oznmzonym stopniem akbrwno$ciw Lo@rii

nieodMatne, bonusowewiadomogci SMS lub e-mails infonnacjamio m02liwogci
i sposobachzwielokrotnienia przez Uczestnikajego Zgloszenia.

8. 1.Jczestnicymo94 IAryrazi6zgodg na przetwaizmie d]a w]6w maiketingowych
Administratora, Organizatora lub partner mediowego ich danych osobowych,

wizerunku ig#osu za pomocq grodk6w masowego.przekazulub grodk6w
elektronicznych i/lub z+o4r6 ogwiadczenie o wyra2eniu zgody na otrWmywanie

infomlacji handlowych dro94 elek&oniczn4.W pizypadku wyra2enia takiql
zgody, czy te2 zlo2enia ogwiadczenia,nie SQoni upmwnieni do obWmania
wynagrodzenia z teED VU+u. Wyra2enie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych izgody

na otrWywanie

infomla4i

handlowych drop%elektroniczn4jest dobrowolne iw iadm spos6b nie wpbrwa na

udzia} takiego Uczeshika w Lotelii, jak r6wnie2 na :jego upmwnienie do
otrzl'maniaNagrody.
9. Warunkiem przystqpienia do Loterii, a tym samym uzyskania m021iwogci
ubiegania siQ o Nagrody, jest dokonanie zgloszenia(w tregci Regulaminu zwme:
Zg+oszenie/ Zgioszenia), w okresie od 15 stycada 2022 roku do 24 marco 2023

roku(w h'ego Regulaminu zwanego ,,Okresetn Zgloszefi"). Zgloszenie bierze
uddalw Loterii, jean zostalo zarejestrowme w systeinie@leiidonnatycznym
Organizatora w Olaesie Zg+osze6.

10. Zgfoszenia dokonuje sig poprzez: przesianie odlE#ah].ej
wiadomogci SMS na numer
7226 lub indy numer wskazany przez Organizatom $' Materiaiach Informmyjnych

!ub, je2eli Organizatordopuici take m021iwo96,
:poprzezpizesianie odplahd
wiadomogci SMS za po$rednictwemdedykowaliej brainki SMS udostWmonq
przez Organizatora na strode intemetowd, zgodde z warunkami opisaaymiw $ 4
pkt 12 Reguiaminu.
1] . Dokonuj4c Zgioszenia poprzez przesianie odp+atnq wiadomogci SMS na odplahy
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numer 7226, inns numer wskazany przez Organizatora w

Materialach

lidomlacHaych Uczestnik powinien wpisa6 w tregci Zgloszenia has+owskazane

przez Organizatom w MateriaJach Informacyjnych, przypisane do wiagciwel
Edycji lube:dydi Dodatkowq, np. imiQ, midscowo96 lub wpisaC odpowied2 na

pytanie sonda2owelub quizowe ogloszone przez Organizatora lub inns tread
wskazan4przez Organimtom.
12. W prWpadku dopuszczenia takin m021iwagci przez Organizatora, Zgioszenia

mona dokona6 wysyldqc oddaM4 wiadomo96 SMS poprzez dedykowan4
bmmkg SMS udostQpnion4na strode hternetowd wskazand przez Organizatora

w Maferialach hdomlacyjnych alba z wykorWstaniem aplikaqi mobilnd
wskazanqj ptzez Orgmizatora w Materialach Infannacyjnych. Uczestnik ma
mo21iwo96wyslania dowolJnd ilogci wiadomogci SMS - dokonania dowolnqi
ilogci Zglosze6, np. w rammh pakietu zawieraj4wgo okregton4ilogC wiadomogci
SMS(w Iregci Regulaininu zwanego: Pakiet SMIS/Pakiety SMS) i/lub dokonanie

Zgloszenia(wyslania wiadomogci SMS, w q'm w ramachPakietu SMS) biorqcego
udzia[w

wiQ]mj

]iczbie Losowa& poprzez wyb6r interesu3qod Uczestnika

liczby wiadomogoi Shes lub Pakietu SMS, korzyst44c z zamieszczonegona
sbonie ]inku wkmjqwgo

ilo96 SMS-6w, Pakiet SMS i/lub liczbg Losowah.

UczesUik dokonuje piahogci za SMS(Pakiet

SMS) przeslany poprzez

dedykowan4 bramkQ SMS jednorazowo lub cykliczlde, za pogrednictwem uslug

pl8u)icqrch udostQpnionychna strode intemetowd operatoraplatnogci lub na
strode inbmetowj udost?pnionq przez Organizatora. Uczestnik, przed
dokonaniemplatnogci, powinien poda6 swd adres e-mailisw6j numer telefonu, z

wy14tkiem prWpadku, gdy rozpoznanie numeru telefonu odbywa si$
automatycznie

przez

system

teleinformatyczny

Organizatora

podczas

dokonywania Zgloszenia poprzez dedykowan4 bramkg SMS. W przypadku, gdy

osobadokonujqcaZgloszeniapodaJajui sw6j ages e-mailisw6} numer telefonu,
ale nie dokoiczyla Zgoszenia ze wzgli;du na beakplatnogci, to Organizator mope
przeslaf do niQj wiadomo96 SMS lub e-mainz przypomnieniem o dokoiczeniu
ZgJoszenia.Zgloszenie dokonane w spos6b opisany powyml jest rejestrowane z
chwi14 odebrania przez system infomlatyczny Organizatora SMS-a przeslanego
poprzez dedykowanQbmn3kg SMS. Po zarejesaowaniu Z#oszenia przeslmego
poPrzez dedykowan4 brainkq SMS w systemic ildormatycznym Organizatora..
I.Jczestnik olin'mule od Organ)izatorazwrotnQ, nieodplamq wiadomogC SMS
6

potwierdzajqc4 przes+anieZgloszenia i/lub wiadomo$6 e-maU wyslan4 na adres

poczty elekkonicznej, kt6ry pods! dokonqqc Zgloszenia w spos6b opisany
powy2ej. Wy+4czldeprzeslaniewiadomogci SMS, :w spos6bopisany powy2q, jest
rozumiane

jako przeslanie prawidlowego Zgldszeni& Ka2dy SMS przesiany

poprzez dedykowan4bramkg SMS przypisanyjest do numeru telefonu
Uczestnika, kt6ry poda+dokonujqc Zg+oszenia. Ka2da wiadomo96 SMS przeslana

poprzez dedykowaiq bramkg SMS baktowana jest jako jedno Zgloszenie, z
zashze2eniem postanowienia $ 4 pkt 41 Regulamhu. Organizator zasUzega, 2e w

odniesieMu do Zgloszenia dokonanego W spos6b opismy po@]]

nie mjq

zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 m4a 20]4 r. o prawmh konsumenta

(Dz.U.2020.287 ti.), w szczeg61nogcidoVczqce prawn odst4pieniaod umowy.

]3. Koszt ca+kowity wyslania jednego SMS-a na ntm.er 7226 lub indy numer
wskazany przez Organizatora w Materia+achInfomlmgnych wynosi2 z! netto :+

23% VAT(2,46 zi bhutto).Koszt calkowiB' przes+ania:wiadomogci
SMSpoprmz
dedykowan4bramkQ SMS na strode intanetowqj wskazanel ptzez Organizatom
w Materialach Infomlacyjnych(koszt Zglosfenia) wynosi .2,46 d bhutto. Koszt
nabycia Pakietu SMS stanowi ilocWn kwon 2,46 z! bhutto iilogoi SMS-6w w
Pakiecie
14. Ka2de prawid+owe Zgioszenie, :dokonane w okresie od 15 stycznia 2022 roku do
24 marco 2023 roku, zgodnie z zasadami opisanymiw $ 4 pkt 9 - 12 Regulaininu,

zostanie zarqestrowane w systemic teleinfomlalycznym Organizatora.Zgloszenia
bgd4 odbierane przez automatyczny system odbioru Organizatora, kt6ry okregla
data odbioru Zgloszenia przez wskazanie czasu wedJug zegam automatycznego

systemsodbioruz dok+adnogciq
co do sekundy.
]5. Ka2de Zgioszenie to odpowiednio jedna szansaw losowaniu nagr6d w Loterii, z
zastrze2eniempostanowieh $ 4 pkt 41 Regdaininu. Uczestnik mode zgromadzi6:
wigksz4 liczbg szansdo ka2dego z losowah w damn Edycji, popiwz dokonanie

wigkszej liczby Zgloszei lub poprzez dokonanie Zgloszenia w iammh
spmJalnych akcji bonusowych ogiaszanych pnez Organizatora(zwanych dale :

,,Se$amiBonusowyini").
16. W odpowiedzi na pierwsze dokonane Zgloszenie:U4zestnik oaquna niezwlocznie
od Organizatora potwierdzenie, 2e jego Zgloszenie, przeslane z danego numeru

telefonu, zostalo zarqestrowane w systenaieteleinformatycznym Organizatora
wraz z informadami: kto jest organizatorem Loterii, kto jest Administratorem
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danych osobowych i:podmiotem

uprawnionym do przetwarzania danych

osobolnrychigdzie moma zapozna6 sig z Regulaminem Loterii or8z o koszcie
wiadomogci SMS(w prWpadku Zgloszenia poprzez SMS), koszcie wiadomogci
SMS;przeslanq poprzez dedykowaiq bramkg SMS (Zgloszenie, o kt6rym nowa

w $ 4 pkt 12 Regulaminu) graz wymogu pelnoletnioki Uczestnika Loterii.
Schemastregci komunikat6w zwrohlych stanowi zalQczniknr Ido niniqjszego
Regulaminu.

17nW okresie od dnia 15 stycznia 2022 roku do 24 marfa 2023 roku, przeprowadzane
sq edyde

(,iEdyqe)

i4ub edyqe dodakowe(,Myqje

Doda&owe"),

kt6rych t.Jczestillcy ubieg44 $i? o Nagrody- W ramach Edycjii/

podczas

lub Edycji

Dodd:dcowq mogq by6 przepmwadzaneSesUeBonusowe. Organizator zastrzega,
2e o Edydach i/ lub Edyqach Dodatkowych Uczestnicy zostan4powiadomieni

przez Organizatom w MaleriaJach Infomiacyjnych. Edyde i/ lub Edycje
Dodakowe graz gaye Bonusowe, o kt6rych mona po'wy2el, s4 przeprowadzane
w wyz:naczonych przez Organizatora przedzialach czasowych. Edyqe iEdycje

Dodatkowe mo94 by6 prowadzone r6wnolegle, tl. w tym samym czasie.
Orgallizalor zastrzega sable prawn swobodnego okregjania przedzialu czasowego

danesEdydii/ lub Eayqi Dodalkowq, a w ich ramachSegiBonusowq .
18. Organizator w Materialach InfomlacBnych, w tym w komuMkacji SMS i/lub e-

maU,og#asza
roWoczQcie
izakoiczenie danesEdycji lub Edycji Dodatkowdlub
Sugi Bonusowq.

]9.:Ka2daEdyqa ika2da Edyda Dodatkowama sw6j final, kt6ry rozpoczynasig w
momencie, kiddy przedstawicie] Organizatora rozpocq'na procedure losowada

Uczestnik6wpretendujqcychdoNagrody w danesEdycji(zwany dam: Finales).
20. Udzia] w danym Finale Edyqi, w danym dniu bior4 Uczestdcy, kt6rW w danni
Edydi dokonali przymjmmq jednego pmwidlowego Zgtoszenia, o kt6rym mowa
w $ 4 pkt 9 - 12 Regulaminu,.przedrozpoczgciemFinaiu danni Edycji. Dokonanie
Zgloszenia po rozpoczgciu;Finalu dmej Edydi lub w dniu(w dniach), w kt6rych

nie bi?d4przeprowadzaneEdyQje,uprawnia do udzialu w Finale/ Finalach w
ramachkoldnd imjbli2szd Edydi.
21. :Udzial w Finale Edycji Dodatkowd iudzia! w SegiBonusowq bior4 Uczestnicy,
kt6rzy w danni Edycji dokonali prq'nalmnid jednego prawid+owego Zgloszenia, o

kt6rym mowa w $ 4 pkt 9 - 12 Regulaminu,w danni Edycji Dodatkowd przed
rozpoczgciemFinalu danni Edyqi Dodatkowej i/lub w czasie danesSemi
8

Bonusowd.

22. W ramach Finahi ka2dd z Edycjii/

lub Edycji Dodatkowej, odbywa sig

losowanie Uczestnik6w pretendujqcychdo Nagrody w danesEdyQji/ Edyqji
Dodatkowq(Nagrody Maxxx, Nagrody Podstawowd, Nagr6d pizewidzianych w
Edycjach Dodatkowych), na zasadachokreglonych w $ ;7 Regulaalinu(w tw$ci
Regulammu zwane ,,Losowanie"/ ,,Losowania')= W Losowaniu w Finale danni

Edycji bior4 udzia+ wszyscy Uczestilicy, {kt6tW dokonali prawidlowego
Zg+oszenia,do danni Edyqi, zgodnie z zasadami okwglonymiw

Regulaminie.

LosowaMe Uczestnik6w pretenddqcych do Nagrody Maxxx/

Nagrody

Podstawowejw dana Edycji odbywa siQ zgodnie z postanowieniami$ 7 pkt 3
Regulaminu. W Losowaniu w Finale Edydi DodalkowQj udda# biorQ wsWscy

Uczestnicy, kt6rzy dokonali prawidlowego Zgloszenia do danql Edycji
Oodatkowq podczasjej trwania. Losowanie Uczestnik6wpntendujqcych do
Nagrody w danni Edycji Dodatkow:l odbywa sig zgodnie z postanowieniami$ :7
pkt 4 Regulaminu.

23.Po zako6czeniu Losowania przedstawiciel Orgaliizatora podqjmQe pr6bg
nawiqzaniapolqczenia telefonicznego z Uczestilikiem pntendU4cym do Nagrody

w danniEdycjii/ lub EdycjiDodatkowQI,larylonionympodczasLosowailia.
24. W celu uzyskania po+qczeniaz IJczestnikiem pretendujqcym do:Nagrody w danni

Edyqii/

lub Edyqi Dodatkowq - przedstawiciel Orgailizatoia oczekqje za

ka2dym razed 6(sze96) sygna]6w. W prD'padku nieudanel pr6by nawiflzania
po+flczeniatelefonicznego z I.Jczestnikiempmtendujqcym do Nagrody, Uczestnik
ten traci prawn do gry o Nagrodg w danni EdyQji Maxxx i/ lub Edydi Dodatkowql
i uzyskuje Nagrodg Pocieszenia(z wylqczeniem Edycji Instmt Win iSzczggliwe

Zg+oszenie),a Nagrodapozost4e w dyspoWqi ;Organizatom.ZMy

opisme

po'wymy stosuje sig w ka2dym piWpacRu pl6by nawitl2ania kontaktu z
Uczestnikiem pretendujqcym do Nagrody.

25. Przez nieudan4 pr6bg polqczenia z Ubzegtnikiem pretendUqcym do Nagrody;
rozumie sig de odebranie polqczenia,(czar oczekiwania na polqczenie IArynosinie

du2ej ni2 6/sze96/ sygnal6w),wtqczeniesiQpoczB glosowd, beakmo21iwoici
poiqczenia z u2ytkownikiem te]efonu(np. .przebPwanie:poza zasiQgiem,w]4czenie

sig sygnaiu zajQtogoi,plqr CWm w wypadku usJyszeniainnego ni2 ,@jgte"
sygnalu/komunikatuo z4Qtofci numeru nie dlu2d ili2 10 wkund, wylqczony
aparat telefonicmy, wlqczenie sig sygnalu fbksu lub automatycznq sekretarki,

h.
: 111.
!: g

wlqczenie siQ komimikatu, 2e u:iytkownik nie odbiera pdqczeiz

numer6w

zusuze20nych).

26:Podczasrozmo'wy,o kt6rd move powyzq, Uczestnikpretendujqcydo Nagrody
m02e zosta6 poproszoay o udzielenie odpowiedzi na pytama pozwalaj4ce na
wstgpn4wely$kad+jego danych(w lym: pelnoletniogcidanegoUczesmika)graz
mode wyrazi6 :zgodQ na przetwaizame swojego wizerunku ig+osu(emigq
wypowiedzi)

za

pomoc4 grodk6w masowego przekazu lub

grodk6w

elek&onicznych;'w 6'm na anfenieradiowd.
27. Uczestnik..kt6ry odebm! pdqczenie telefoniczne illiqowane przez przedstawiciela

Organizatora,uzysk8e prado do gry o Nagrodgw danej Edycjii/

lub Edyqi

Doda&owei.
28. W Edydi Uczeshicy ubiegaj4 siQ o Nagrodg Maxxx lub Nagrod? Podstawow%

Pried rozpoczQciem
gry o NagrodQ(Maxxx/ Podstawowq),Uczestnik,podczas
rozmowy z przedstawicielem Organizatora zostale poinformowany o jake
NWodg Maxxx mode sig ubiega6podczasdana Edydi(Nagrod? pied?2nq lub
Nagrodq rzeczo'wq):Poszczeg61ne
Nagrody Maxxx m02]iwe do wygrania w danes
Edydi plqrpOlzqdkowane s4 do rekwiWt6w(dam:,,Rekwizyt/

Rekwizyty"). Pod

ka2dym z Rekyiri4't6w ukiyta jestjedna z Nagr6d Maxxx mo21iwychdo wygrania
w dana Edydi. Taki sam iodzd Nagrody Maxxx mode by6 przypisany do wigcej

nii jednego Rekwiwtu. Uczestnik,w pierwsm] kolqnogci, dokonUe wyboru
, jednd z dostgpnych Nagr6d Maxxx. W momencie dokonania przez Uczestnika

wyboru Nagiody'Max)d, '+ midst

pozostalych Nagr6d Maxxx(poza rodz4em

NagrodyManx wybranejprzez Uczestnika),
do Rekwizyt6ws4
przyporz4dkowywane :Nagrody Podstawowe. Nastgpnie, Uczestnik wybierajeden

z Rekwiqrt6w. Je2eli do wskazanegoprzez Uczestdka Rekwizytu jest prqrpisana
uprzednio przez Diego wybrana Nagroda Maxi(x, Uczestnik uzyskuje prawn do tq
Nagrody. Je2eli do wskazanego przez Uczestnika Rekwizytu jest przypisana
Nagroda Podstawowa, Uczeshik UWskuje prawn do Nagrody Podstawowej. ]lo96
mo21iwych do wyboru przez Uczestnika Rekwiqt6w

Organ)izator ka2dorazowo

okmgli dla danej Edyqi. Ucwstnicy zostan4 poinfomlowani przez Organizatora o

ilogci Rekwizyt6h iQ rodzdu Nagr6d Maxxx mo2liwych do wygrania

w danes

Edycjiw Material®hInformacyjnych,
w tym w komunikadiSMS i/lub email
oraz na antenie staqi ladiowqi.

:9.Organimtorzarb'zega,2e w wlu umzinaiceniazamiastslows Rekwizyt, osoba
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prowadz4carozmowg z IJczestnikiem mode u4waf zamiennie innego slows np.
sejf. koperfa, skrytka, szlcatuika, kara, kasetka, itp. Ka2de z u4Vch brzez osobg
prowadzqc4rozmowg s]6w bgdzie r6wnoznmzne ze slowem RekwiWt.
30. W przypadku, gdy zostanie przerwane pohczenie telefoiliczne z Uczestnikiem
pretendujqcym do Nagrody Maxxx z piWCWn le2qcych :po s&onie Uczestnil£a,
zanim wybierze on Nagrodg Maxxx inumer RdkwiWtu, .tami on prawo do gry o
tg Nagrodg iuq,skuje prawn do Nagrody Pocieszeni& W prWpadku, gdy zostanie

przerwanepolqczedetelefonicmez Uczestnikiempretenduljqcym
do Nagrody
Podstawowd z przDrcq'nle24cych po s80nie Organizatom,zanim wybietze on
Nagrodg Maxxx inumer

RekwiWtu, przedstawiciel Organizatora poddmule

ponownie pr6bg polqczenia telefonicznego z danym Uczestnikiem. W plqrpadku,

gdy bez wzglgdu na przyczyng, zostanie przerwanepoiQczenietelefoniczne z
Uczestnikiem pretendujqcym do Nagrody, kt6ry dokond jui wyboru Nagrody

Maxxx, ale nie dokonaijeszcze wyboru RekvriWtu'UQmstnikUWskujeprqwo do
Nagrody Podstawowq.
31. Organizator mode przeprowadzi6 Edyde Spe4jaln%w kt6rej UQzeshicy ubiegd4
sig o Nagrodg Maxxx okre$1oiq przez Organizatom. Podczas Edy€ji Speqalnq
zostanie pomini?ty obowi4zek wyboru :NWody Maxxx i#wyboru Rekwizytu.
Prawn

do Nagrody

Maxxx

uzyskuje

IJcnstilik,

kt6iP

odebrd

:po14czenie

telefoniczne inicjowane przez przedstawiciela Ol:ganizatom.

32. W okresie od 15 stycznia 2022 roku do 24 dmca 2023 rdiiu Orgailizator m02e

przeprowadzi6,opr6cz ]ub zamiast Edyqi, Edyqe])odatkowe. Infonnacja o
przeprowadzeniu Edyqi Dodatkowych, o ich rodzaN:. ilogci, o czasie ich
przeprowadzenia graz o wamnkach udzia+u w danes EdyQji Dodatkowej zostanie

podanaw Materialach
Infomlmyjnych,w tym w komullikacjiSMSimo2e by6
podanana anteniestacji radiowd.
33. PodczasEdycji Dodatkowej Uczestricy ubiegajq si? o Nagrody pnewidziane dla
danego rodzdu Edycji DodatkowQI, np. o: :Nagrod? Gwmantowai)% NagrodQ

Instant Win, NagrodQ Szczggliwe Zglosmnie, NWodQ: Kumuladi; Nagrod?
Pewdak, Nagrodg Traf Nagrodg, Nagrodg Kilo Fortuna.
34. W Edyqi Dodatkowejw grze o NagrodQ Gwarantowan4 IJczestnicy ubiegajq si$ b

Nagrodg Gwarantowan4 lub mo94 ubiega6 .siq: o ;inns NagrodQ; Uczestnik
wy+oniony podczasLosowania, kt6iy odebrd:.pdQ genietelefoniczne inidowane
przez przedstawiciela Organizatora, o kt6rym nowa w $ 4 pkt 23 Regulaminu,
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Z$

uzyskuje pruwo do Nagrody Gwarantowane8 okreglonq przez Organizatora.

Nagroda Gwuantowana jest ka2dorazowo okregloaa przez Organizatora przed
rozpoczQclem giy o tg Nagrod$. W czasie gry o NagrodQ Gwarantowanq

przedstawicielOrganizuora mode zapmponowa6Uczestnikowi rezygnacjQz
Nagrody Gwrmtowunei i:podjgcie gry o inns Nagrodg alba pozostanie przy
Nagrulzie Gwarantowanq. Uczesulik mode podjqf grg o inns Nagrodg ni2

Nagroda Gwarantowana.Poddmujqc tQ grQ Uczes&lik wybiera jeden z
RekwiWt6w. do kt6tych prWporzqdkowanes4 r6ine kwoty, r6wnie2 ni2sze,ni2
kwota NWody

Gwa=rantowand alba nagrody rzeczowe o r62nq wartogci,

r6wnie2 0 wartogci ni2szq iii

Nagroda Gwamntowana. Organizator infomlu$e

Ucwstnik6w QNagrodwh,o jakie graj4(kwotachlub wartogcitych Nagr6d).W
prWpadkb gdy Upzestnik zdecyduje siq na grq, o kt6rql mowa powy2e8,utraci
prado

do

Nagrody

Gwuantowanq,

a

uzyska

Nagrodg,

kt6m

.lest

przyporz4dkowanado Wblanego przez Diego Rekwizytu. W przypadku, gdy
Uczest1lik nie zdecyduje sig na grg, o kt6rQI mowa po'wy2q, otrzyma NagrodQ

Gwmantowan4.W czasie gry o NagrodgGwarantowan4Organizatormode
uzaleHi6 kwong iei Nagtody od liczby dokonanych Zg#oszei przez

danego

Uczeshika OrganizatorzasUzega,
-2e kwota Nagrody Gwarantowanq,o kt6r4
ubiega siQ Uczestnik w danql gazeo tg Nagrodg, mode zosta6 okreflona dla I

(jednego) Zgloszenia w td: gaze, iby6
Zglosze6 w tq

zwigkszana w przypadku koldnych

gaze, zgodnie z iidomladami

zawartymiw

MateriaJach

InfomlacHnych, 'w tym w komunikaqi SMS imoie by6 podana na alltenie stacji
mdiowej. Do gry o Nagrodg Gwmantowaiq m44 odpowiednie zastosowanie

postanowienia $ 4 pkt 28 - 30 Regulamhu.

35. W Edycji Dodatkowjw gazeo NagrodgInstant Win Uczeslllik, w odpowiedzi na
Zgloszenie / Zgloszenia, otiWmuje od Organizatom kod / kody (w tregci
Regulaminu zwmy .Kod/

Eddy"), kt6ry uprawnia do ubiegania siq o Nagrodg

Instant Win. Kod, w rozumieniu Regulaminu, oznacza alfanumeryczny ci4g
mak6w(liter icj'&). OUWy

od Orgailizatora Kod stanowi jeden z unikalnych

Kod6w, tworz4cych pull kod6w(Pull Kod6w). PTWpisanydanemuUczestMkowi
unikalny Kod./ Kody pornniejszaog61n4Pu]g Kod6w. ]lo96 Kod6sv znajdujqcych
siQw pull Kod6w Organizator okregladla kaidej gry o Nagrodg Instant Win. W

wygenerowanQiprzez Organizabm Puh Kod6w znajduje siQ okreflona

Materialah hdomlalWjnychilo96 Kod6w, do kt6rych przypolzfidkowanes4
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Nagrody Instant Wh(w

hegci Regulaminu zwane ,,ZwyciQskie Kody"). Kody

przypisywane s% losowo przez Organizatora do numeru telefonu, z kt6rego
dokonano Zgloszenia. Zwycigski Kod (Zwycigskie Kody):jest wylosowany przez
Organizatora przed rozpoczgciem gty o NagrodQ Instant Win Uczesblik m02e

sprawdzi6 czy otrzymany Kod jest t02samy ze ZwyciQskim Kodem na sb'ode

wskazanqi przez Organizatora lub otuyma6 take infoimacjQ w wiadomogci
zwrohqi przeslanqjw odpowiedzi na Zglosnnie ® tpi Edydi:.
36. w Eayqi Dodatkowd w gaze o NagrodQ SzczQgliweZgloszenie NWodg tQ

uzyskuje Uczestnik, kt6rego Zgloszenie zostaJozarqestrowanew systemic
teleinfommtycznym Organizalora w okleglonym przedziale czasolxrym,na pozyqi

wskazanej przez Organizatora jake upraMj4ca

do UWskania Nagrody

Szczgfliwe Zg+oszenie.Uczestnicy zostan4poinfomlowani prmz Organizatora w
Mlaterialach Informacyjnych,

w Vm w komuaikacji SMS Graz mo94 zostaC

poinfomiowani na antenie stadi mdiowQI, przed rozpoczQclem gry o NagrodQ

SzczggliweZgloszeniew danej Edycji, co kt6re Zgoszenie uqrskqe prado do
Nagrody.

37. W Edycji Dodatkowd w gazeo NagrodgKumulaqi pmwo do tQj NWody
uzyskuje Uczeshik, kt6ry dokond Zgloszenia podczasgry o NWodQ Kumuliacji

lub dokona!Zg+oszenia
w ramachEdyqi i/lub inns EdyQjiDodatkowqjizostd
wyioniony podczas Losowania. Uczeshicy zostan4 poinformowani przez

Organizatorao zasadachuczestnictwaw ZdyQjiDoda&owQjizasadachgry o
Nagrodg Kumulacjiw Materialach Infoimacyjnych.
38. W Edycji Dodatkowejw gazeo NagrodQ Pewniak bierze udzia! Uczestnik..kt6ry
dokona+ Zg+oszenia podczas gty o Nagrodg Pewniak, costa! wyloniony

podczas

Losowania iodebra} po14czenie telefoniczne =iniQjowaneprzez przedstawiciela

Organizatora, o kt6rym moma w $ 4 pkt 23 -- 26 Regulaminu. Nagroda Pewniak

jest okreglona przez Organizatom przed roq)oczQoiem gU o tQ; NagrodQ.
Uczestnik, po odebraniu pol4czenia, uzysliiuje pmwo do Nagrody Pewniak
okreglond przezOrganizatora.
39. W Edyqi Dodatkowd Traf NagrodQ Uczeshicy ubiegd4: siQ o NagrodQ Traf

Nagrodg. Grajqc o Nagrodg Traf NagrodQ,Uczestllik, podczm rozmowy z
przedstawicielem Organizatora, wybiem jeden z rekwiWt6w(dam:

,Rejcwiqrt /

Rekwizyty"). 11096mo21iwychdo wyboru przez Ucwsh)ika RekwiWt6w
Organizator ka2dorazowo ohe$1i dla danej Edycji Trd ' NagrodQ. Uczestnicy
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zostan4paine)mlowani ptzez Organizatorao ilogci Rekwizyt6w w danesEdydi
Tlaf Nagrodg w Materialach Laormacyjnych, w tym w komunikacji SMS graz

mo94 zosta6 poinformowanina anlenie staqi radiowej. Pod ka2dym z
Rekwizyt6w ukryta jest pienigna(w

r62nych kwotmb) i/lub rzeczowa(o r62nd

wartogci) Nagroda Ttaf NagrodQ. Poszczeg61neNagrody Traf Nagrodg
prWporz4dkowanes4 do numer6w Rekwizy't6w okreglonycll przez Organizatora
dla dang

Edycji

Traf Nagrodg, pied

jQj rozpoczgciem.

Organizator

m02e

poiidoimowa6 Uczeshik6w o INagrodach,o jakie graf%(kwotach lub warto6ci
ych NW6d). Uczestnik uzyskuje prado do takiej Nagrody Traf Nagrodg jake
byia prq'poi=El4dkowana
do Wt)mnego ptzez diego numeru Rekwizytu inge mode

zmienia6 smjego pierwotnego wybom Rekwiq'tu. W Edydi Dodatkowd Traf

Nagrodgmgq odpowiedlliezastosowanie
postanowienia
$ 4 pkt 29 i30
Regulaminu.

40. W Edycji Dodatkowej Kolb Fortuna Uczesudcy ubiegajq sig o Nagrodg Kula
Fortuna.iPrzed rozpoczgcieungry ;o Nagrodg Kola Fortuny Uczestnik, podczas
rozmowy z przedstawicielem Organizatora zostde poinfomiowany jakie Nagrody

znajdq4 siQna Kale Fortuna podczasdanni Edycji Dodatkowqj Kolb Fortuny
(Nagrody pieniQ2nelub:Nagrody rzwzowe). Uczestnik dokonuje wyboru Nagrody

Kolb Fortuna, o kt6r4 chw sig ubiega6. Po dokonaniu wyboru Nagrody
emitowany jest d2wigk tzuchomionego Kolb Fortuny iuruchomione nagranie
(zapis fonelyczny), na kt6rym sq wymieniane poszczeg61neNagrody Kolb
Fortuna, a zadaniemUczestliika jest zatrWmanie Kolb Fortuna komend4 ,,STOP"
w momencie odczytywania nazwy Nagrody uprzednio przez siebie wybranei.
Je2eliIJczeshik zaaqrma K(Ho Fortuna w chwili odczytywania nazwy uprzednio

przez siebie wybiand Nagmdy, to otiWmde Nwodg

Kula Fortuny. Je2eli

Uczestnik zaUWma Kolb Fortuna za wczegnie 6. zanim Bios rozpocznie
odcqrtywanie nazlaryNagrody lybrand przez Uozestnikaalba za p6aio, lj. w
mommcie wypowiedzeiia pizez Uczestnika komendy STOP Bios na Nagraniu
mzPoczd odczytywbnie na2wy kolejnej Nwody

alba pomigdzy odcWtywaniem

przez Bios poprzedniq Nagrody a przed mzpoczgciem odcWtywania przez glob

kolejnd Nagtrody,to:Uczestnik tiWskuje prawn do Nagrody Podstawowej. O
rodzdu

Nagrody, kt6q

uzyskqe

Uczestnik decydqje moment rozpoczgcia

odtwarzania.
41. Rozmol?\fy z Uczestnikaini, podczas kt6rych odbywa sig gra o Nagrody w
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Edycjach iEdycljach Dodatkowych sq nagiywane imo94 by6 odtwarzane na
anteniestacji radiowej.
42. Organizator zastrzega mo21iwo96wprowadnnia w czasie h'wada .Edycji i/lub

Edycji Dodatkowych Sesji Bonusowych, $) upr2ywilejomych
czasowych(np.

przedzial6w

godziny, dni) graz bonus6w, kt6re d4q =np. mo21iwo#

zwigkszenia szansy w Losowaniu naga(xty, zwiQkszenia liczby Losowai, w
kt6rych Zgioszenia wezmq udzia!, zwiQkszeniawartogci Jrlagrodyprzewidzianej w
Loterii, kt6r4 mode uzyska6 Laueat lub jej zwielokrohienia lub innych korWgci.
Zg+oszenieotrzymane przez Organizatora w czasie tlwania Seqji Bonusowq

(tak2e w przypadku Pakietu SMS) zostanie zardesbowane w sysbmie

teleinformatycznymOrganizatoraz wiQksz4ilogciq upmwnie6 do udziaiu w
Losowaniu(poprzez

zwlelokrotnienie

w

systemic teleinformatycznym

Organizatorarejestrujqcym Zgloszenia mm.em telefonu Uczestnika) lub m02e
wzi46 udzia+w wigkszej ]iczbie Losowah lub oznmza6 uprawnienie do uqrskania

Nagrody o wy2szq wartoici lub NWody zwielokrohionej lub uzyskanieinnej
korzygci. Udzia+w Semi Bonusowd, w zwittzlcu z wyslaniem Zgioszenia doWczy

wsOstkich Uczestnik6w spelnidqcych warunki ;bqdqcepodstawq zwiQkszenia
ilogci uprawwefi. O m021iwogci. iqwarul)kwh uqrskania zwigkszondHilofci
uprawniefi d. o wprowadzeniu Semi Bonusowych graz o :ilogci dodatkowych
uprawnieA mo21iwych do uzyskania podczas ich Irwania, (Jczestidcy spdnid4cy

warunki bgd4cepodstawqzwigkswnia ilogci uprawnie6s4 infonnowani przez
Organizatora za pomoc4 bezpla:hqj zwrotnqj wiadomogci SMS, i/lub w
komunikacji e-mail i/ lub na antenie stacji radiowej, i/lub na strode intemetowej

wskazanejw Materiatach Infomncgnychb O uzyskanych przez Uozestnika
uprawnieniach decydqe czar(godzilla,

minuta, sekunda) zarejestrowania

zgloszenia, wskazany przez automatyczny system odbioru organizatom lub

spehienie innych waruilk6w oknglonych ptzez Organizatoraw Materialach
Infomlacyjnych.
43. Kaide prawid:lowe Zg+oszenie bierze udzia! w Loterii oraz udzia! w Losowaniu

Nagr6d, na zasadachokreglonych w $ 7 Regulaminu. Prawidlowo dokonane
Zg+oszeniejest rozumime jake wyra2enie zgody na wzigcie udzialu w Loterii
przez osobQ,kt6ra przesiata Zgioszenie. Udzia} w Loterii jest dobrowolny.

44.Osoba, kt6ra przesiala Zgloszenie, zgodnie z Regulaminem,stale siq
Uczestnikiem Loterii. ]dentyfikaqja Uczeshika na potrzeby I,oterii nastgpqe
R

.J

poprzez inlmn telefonu kom6rkowego, z kt6wgo przesia+Zg+oszenie/ Zgioszenia

lub kt6iy wskaza! w Zgloszeniu/

Zgloszeniach. Jeden Uczestnik mode

dokonywa6wielokroUie Zgloszeh. Ka2deZgloszenie bierze udzia} w Loterii.
45. Organizafor zastrzegasobie prawn wysylania do Uczestnik6w, w ka2dym dniu
trwania Loterii, dodatkowych bezplatnych 'Madomogci SMS i/lub wiadomogci emailw odpowiedzi na Zgloszenie. Dodatkowe wiadomogci SMS i/lub wiadomogci
e-mail bgd4 zawieraJyinR)miaqe doq'czqce Loteriiiwarunk6w

ubiegania sig o

Nagrody:
46. Organizator zarb'zega sobie prawo do nawiqzawa kontaktu telefonicmego z
Uczestnikiem, w Gelb przekazania infomlacji dotyczqcych Loterii. Kontakt
telefoniczny jest nimdaby
wiadomogci

zawierd4mj:

ibQdzie
informade

polegal na wys+uchaniu automaWcznel
na . tempt

Loterii,

w

szczeg61nagci

mo21iwogci
wzigcia udzialu w Loterii graz o przebieguLoteriiimo21iwogci
uzyskania:Nagr6dw I,oterii. Nawilizanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem

ma Wt4cznie chuakter iidomiacgny init

stanowi foray przyst4pienia do

.Loterii. Prqrst4pienie do Loterii nastQpuje w spos6b opisany w $ 4 pkt 9

- 12

Regulaminu.

47aiW prWpadjm} gdy UczeshikFnieE;bgdzie zainteresowany oazymywaniem
informaQji,

o kt6rych nowa w ptmkcie 45 graz 46 powy2d, widen wys+a6

vdadomo96 e-mail na adres: bium@2wh.pl, o tregci: ,,STOP INWAZJA

NAGR6D", graz z numeremtelefonuUczeshika, lub wiadomo96SMS o tregci
,;STOP.LOTERIA" na nieOdplaby numer telefonu 80910. Wys+aniewiadomo$ci
o.mail lub wiadomogci SMS o takin Hegci bl?dzie oznaczalo, 2e Organizator

powstrzyma si€ od ptmkaqrwania dodatkowych infomlacji, chiba 2e Uczestnik
pond'wnie przegle Zgloszenie. Wyslanie wiadomogci e-mano

begci: ,,STOP

INWAZJA NAGR6D" diaz z numenm telefonu Uczestnika lub wiadomogci
SMS o l:rego ,,STOP.LOTERIA." nie oznacza pozbawienia Uczestnika udzialu w
ubieganiu sig o Nagrody, o ile spelni! wamnki okreglone w Regulaminie.

Przeslani6:pollo'wnegoZgloszenia stanowi kontynuacjg dolychczasowegoudzialu
w Loterii danego Uczesblika. Zaprzestanie wysylania dodatkowych infommQi
nast4pi nie p62niej ni2 h' przwiqgu lgodziny od otrzymania przez Organizatora
wiadomogci SMS o tmgci: ,,STOP.LOTERIA"
dw6ch

dni robocw'ch

INWAZJA

NAGR6D"

od: pneslania

graz

ide

wiadomogci

p62niq ni2 w przeci49u
e-mano

tregci:

,,STOP

z numerem telefonu Uczestnika. Organizator
16

zastrzega, i2 wy{4cznie przeslame wiadomogci SMS lub wiadomogoi e-mail o

wskazanej powy2q hegel bQdzie skutkowa6 zaprmstaniem wysyiania
dodatkowych wiadomogci do danegoUczestniku

48. Wszystkie wiadomogci przesy+anew rammh Loterii przez Organizatora do
Uczestnika, w b'm wiadomogci przesylane w odpowiedzi na wiadomogci SMS
Uczestnika, o kt61ych moma w $ 4 pkt 4, 5, 12; 16, 18, 23 - 27, 30 - 32, 34 - 40,
45 i 46 Regulaminu, SQwolne od splat.
49. Organizator Loterii gwarantuje, 2e trefci wsWstldch wiadomogci przekaqrwanych
do fl:lktycznych Graz potenqalnych Ucmsbik6w Loterii zgodne s4 z zasadami

ochrony konsument6w, w szczeg61nogcinie naruszd4 zbiorowych interes6w
konsument6w w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurenqiikonsument6w(Dz.U.2020. 1076tl.):
50. Organizator ogwiadcza, 2e wiadomogci SMS nie bgd4 pizeW+anedo Uozestnik6w
w godzinach nocnych ti. od 22:00 do 6:00,:z zasbze2eniempr4rpadku, gdy dana
osoba dokona Zgloszenia w Loteriiw B'ch godzinach, otrWma oviadomogciSMS)
o kt6rych mowa w Regulaminie bezpogrednidpo dokonaniu Zgosnnia.

5 1. Organizator nie ponosi odpowiedziahogci;za sytumj?, +' kt6rql Zgloszenie do
Loterii dokonane zostanie przez osoby nieuprawmone+Wszelkie konsekwenQje
zwi4zane z dokonamem Zgloszenia do Loterii przez osobgnieiipmwnion% ponosi
ta osoba.
52. Organizator nie ponosi odpowiedziahogci za sytuacjQ,w kt6rq Zgloszenie w
Loterii za pogrednictwem wiadomogci SMS lub dalsze wiadomofci SMS de
zostanQzarejestrowanew systemic teleinformatycznym Organizatora ze wzglgdu

na przekroczenie przez danego Uczeshlika progu kwotowego dla using o
podwy2szond oplacie dla danego okresu rozliczeniowego okreglonegoprzez
przepis art. 64a ustawy z dnia 16 kwietllia 2004 r. Prawn Telekomunikmgne

(0z.U.2019.2460
q.).
$5
Obszar, na kt6iym jest urzqdzana Loteria
Loteria jest organizowanana obszarzeRzwqrpospolitej PolskiQj,

$6
Czar trwania Loterii
Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia. 15 stycznia 2022 mku,. do dnia 23

m4a 2023roku.
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Zwadyj miejsceitermin wylaniania laureat6w nagrfid

l Lauremi NWody Kumulaqa iNagrody Pewniak GrazUczestnicypretendujqcy
do Nagr6d(Max)a(,

Podstawovvych, Gwwantowanych, Szczggliwe Zgloszenie,

Traf NagrodQjKolb Fortuna) wylaniani s4 w drodze Losowania.Losowania
przeprowadzane s4 w Warszawie(00-515),

przy ulicy 21urawiei 32/34, przez

urzqdzemelosqqoe zardestrowaneprzez Naczelnika DolnoglqskiegoUrzgdu
Cello-Skarbowegowe Wrociawiu 6 grudnia 2021 roku, pod numerem:GL-924580/001522/2021,:zapewniaj4wochrong praw uczestnik6w gry iumo21iwiaj4ce
losowanie zabezpiwz4qcd piWpadkowo96 wyboru, kt6re wyeliminuje hgerencjg

CWnnikaludAiego w trakcie wylaniania Laureat6wiUczestnik6w
pretendujqcychdoNagr6d:w lbterii.
2.

Losowania Uczestnik6w pretendujqcych do Nagr6d odbywqjq sig w czasie
bwailia. Loterii, w wyznaczonych przez Organizatom dniach, o czym Uczestnicy
zostan4 powiadomieni

3.

przez Organizatonaa

W ka2dym Losowaniu: w Finale Edyqi biorq udzia! wszyscy Uczestnicy, kt6rzy
dokonali pra'najmniq jednego :Prawidlowego Zgloszenia, o kt6rym moma w $ 4
pkt 9' =;12 Regulaminu, pried- mzpoczgciml Finalu. W przypadku dokonania
Zgloszenia w dniu(b ' dniach), w kt61ych nie bipd4 przeprowadzane Finaly Edyqji,

Zgloszenia te bior4 udzia] w Losowaniu/ Losowaniach w najbli2szym dniu, w

kt6rym bQd4przeprowadzane
Final ' Edycji. W Losowaniachzostaniewyloniony
prWnqmniQj jeden IJczestllik pretendt8qcy do Nagrody. OrgaMzator, przed
mzpoczQciemgry o dang Nagrodq, ka2dorazowo poildormuje ilu Uczestnik6w
pretenduj4cych do Nagrody gostaide wylonionych podczas danego Losowani% g.

ile NW6d m02e zosta6prWznanychw danesEdyqi. Powy2szainfomiacja
zostanie przekazana w Materialach Infommcyjnyoh, w tym w komunikacji SMS

Grazmodezosta6przekazanana anteniestacji radiowd.
4.

W I,osowaniu.w Finale Edycji Dodatkowq bior4 udzia+ Uczestnicy, kt6rzy
dokonali PWJmniq

jednego prawidlowego ZgloszeMa, o kt6rym mowa w $ 4

pkt 9 - 12 Regulaminu,w czasie &wania danej Edycji Dodatkowej przed
rozpoczgciem Finale z zuttze2eniem, 2e w Lasowaniu Nagrody Kumulacja
mo94 wzi4C udzia! r6wnie2 Uczestnicy, kt6rqr przeslali Zgloszenie w ramach
Edycji:i/lub inns Edycji Dodatkowqi, o CWm Uczeshicy zostan4 poinformowani
piwz Organizalom w Materialach lidonnacyjnych. PodczasLosowania zostanie

wyloniony przynajmniQjjeden Uczestnik pretendq4cy do Nagrody; Organizator,

przed rozpoczgciem gry o dana NagrodQ,:ka2dorazowo poiidomluje ilu
Uczestnik6w pretendujqcych do NWody zostanie:wylonionych podczas danego

Losowania,ti. ile Nagr6d modezostaf prqrznanychw dalnd Edycji Dodatkowq.

Powy2szahformada zostanieprzekazmaw MaterialachliHomlaWjnych,w tym
w komunikacjiSMS grazmodezosta6przekazana
na anteniestadiradiowq
5. Nagroda Maxxx w danej Edycji prqrznana jest temp Uczestnikowi, kt6ry zosta}

wyioniony podczasLosowania, odebraipoi4czenietelefoniczneinicjowane prKZ
przedstawiciela Organizatora, o kt6rym nowa w $ 4 pkt 23 Regulaminu, wybra!
Nagrodg Maxxx graz wzid udzid w gaze o t$ Nagrodg, podczas kt6rd wybra}
Rum€FRekwizytu, do kt6rego byJa prWporz4dkowana uprzednio przez niego
wybrana Nagroda Maxxx, z zastrzeieniem.postanowienia$ 7 pkt 18 Regulaminu.

6. Nagroda Podstawowaw danej Edycji prWznana!jest temu Uczestnikowi, kt6ry
zosta}wyloniony podczasLosowania, odebra! poi4czenip telefoniczne hicjowane
przez przedstawiciela Organizatora, o kt6tym mowa w $ .4 pkt 23 Regulaminu,

wybra! Nagrodg Maxxx oraz wzid udzia! w gazeo @ N€igrod$,:podczaskurd
wybra+ numer Rekwiq'tu, do kt6rego byla prWporzqdkowana Nagroda
Podstawowa, z zastrze2eniempostanowienia$ 7 pkt 18 Regulaminu.
7. Nagroda Maxxx w dana Edycji Speqalnd prqrznana jest temu Uczestnikowi,
kt6W zostd wyioniony

podczas Losowania, odebrd pdWnie

telefoniczne

inidowane przez przedstawicielaOrganizator%o kt6rym mowa w $ 4 pkt 23
Regulaminu. Uczestnik uzyskqe prado do Nagrody Manu dawet w prWpadku,
gdy zostanie przerwane polqczenie telefoniczne inidowane przez Organizator% z
zastrze2eniem postanowienia $ 7 pkt 18 Regulalninu.

8. Nagroda Pocieszeniajest przyznana w piWpadkaoh okreglonych w $ 4 pkt 24 i 30
Regulaminu, z zastrze2eniempostanowienia $ 7 pkt 18 RegulaminQ
9. Nagroda Gwarantowanaw Edycji Dodatkowd prWznanajesttemu Uczestnikowi;

kt6ry zosta! wy+oniony podczas Losowanid,:odebrd p6]qcmnie telefoniczne
inicjowane przez przedstawiciela Oganizator% o kt6rym nowa w $ 4 pkt 23
Regulaminu init

zdwydowa!

sig na grQ o inns NagrodQ, z zasbze2eniem

postano'wienia$ 7 pkt 18 Regulaminu.

10.Wy+anianieLaureat6wNagr6d Instant Win w Edycji Dodatkowd polega na
sprawdzeniuprzez Organizatora, czy otiWmany przez Uczestllika Kod odpowiada
Zwycigskiemu Kodowi(ti.

czy otrWmany Kod jut t02samy z opublikowanym

Zwyoigskim Kodem, do kt6rego jest prWpisma Nagroda Instant Win). W

przypadkuj:gdy po spmwdzeniuprzez Organizatora,2e otrWmany przez
Uozeshika Kod jest to2samyze Zwycigskim Kodem, danemu Uczestilikowi
zostaje prWznana Nagroda Instant Wi& z zastrze2eniem postanowienia $ 7 pkt 18
Regulaminu.
11. Nagroda Szczi$1iwe Zgk)szenia w Edycji Dodatkowd
Uczestnikowi,

kt6rego

Zgloszenie

teleiilformatycznyn. Organizatonw

zostalo

przyznana jest temu

zarejestrowme

w

systenlie

okreglonym przedziale czasowym, na pozyqi

wskazand ptzez Organizaforajake uprawni44ca do uzyskania Nagrody
SzczggliweZgloszenie, z zastize2eniempostanowienia $ 7 pkt 18 Regulaminu. O
plz)rznamu Nagrody Szczg$1iwe Zgloszenie decydqe pozyqa, na kt6rqj zostalo
ZEwjestrowane Zgloszenia 'h systemic teleinfom)atycznym Organizatora

w czasie

liczonym od moment ogloszeniaprnz Organizatom gry Q tg Nagrodg.
12. Losowanie majqce na celu wylonienie Laureata Nagrody Kumulacji odbywa sig w

Finale gry o tQ Nagrod$. W losowaniu zostade wyloaiony I(jeden) Laureat.
13. Losowanie mdqce na celu w+onienie Laureate Nagrody Pewniak odbywa sig w
Finale gry o tg Nagrodg.:W losowaniu zostaniewyloniony I(jeden) Laurent.
14. Nagroda TmNagrodQ w EdydiDodatkowej

prW'zllanajest temu Uczestnikowi,

kt6ry: zosta} wyloniony podczasiLosowania, odebra! polqczenie telefoniczne
iniQJOwaneprzez pr@dstawiciela Organizatora, o kt6rym mowa w $ 4 pkt 23
Regu[amiiiu, graz wzi$ udzia] w gazeo tQ Nagrodq, podczaskt61d wybra+numer

RekwiWta, do kt6ngo byla przyporzqdkowanaNagroda Traf Nagrodg, z
zasbze2eniem postanowienia $ 7:pkt 18 Regulaminu.

15.Nagroda Kolb Fortuna b danni Edycji Dodalkowej przyznana jest temu
UczestnikoM, kt6ry zosta} wyloniony podczas Losowania, odebra} polqczenie
telefoniczne:inicjowane przez przedstawiciela Organizatora, o kt6rym mowa w $
4 pkt 23 Regulaminu, wybrai NagtodQKoia Fortuna graz wzid udzia} w gazeo tg
Nagrodg, podozas k6iq

zatrzyma! Kolb Fortuna w momencie odczytywania

przez Bios na nagraniu 6oneVcznyDI.nazwy larybraneiprzez siebie Nagrody Kolb
Fortuna, z zasbze2eniempostanowienia $ 7 pkt 18 Regulaminu.
16.Nagroda Podstawowi '# danni EdyQji Doda&owd

przyznana .jest temu

Uczestnikowi, kt6ry zostat wyloniony podczas Losowania, odebra} poiqczenie
telefoniczne inidowane przez przedstawiciela Organizatora, o kt6rym moma w $
4 pkt 23 Regulaminu, wybra} NagnodQKoia Fortuna graz wzid udziaiw grze o tq
20

Nagrodg, podczas kt6rel nie zatlz)uma!Kula Fortuna w momencie odcqrtywania
przez g#osna nagraniu foneVcznym nazwy wybranqj przez siebie Nagrody Kolb

Fortuny,z zas&ze2eniem
postanowienia$ 7 pkt 18Regulanlhu
17. IdentyHlkacja danego Uczestnika,

kt6ry sta!; siQ Laureates NWody

nastgpuUe

poprzez numer telefonu, z k{6rego dokonai Zgloszenia/ Zgoszefi.

18. W przypadku, gdyby okazalo sig, 2e Laureates kt6njkolwiek Nagrody zostaia
osoba, o kt6rej move w $ 4 pkt 2 Regulaminb, had ona prado do Nagrody, a
Nagroda pozost4e w dyspoqrqi Organizatom-

19. Wylonienie Laureat6w Nagr6d, w#qcznie z ich w(Wj%

zostanie zako6czone

do dnia 20 kwietnia 2023 roku. W plqrpadku, gdy;do dnia 20 kwietnia 2023 roku
nie zostanie wyioniony Laurent kt6rdkolwiek Nagrody, Nagroda ta pozostanie w

dyspozycUiOrganizatora.

20.Aktualizowana lista Laureat6w Nagr6d jest udostqpnionado wglqdu dla
Uczestnik6w Loteriiw

biurm Oqanizabm W :(00-515;Warszaw%idica 2urawia

32/34), w dnimh od poniedzialku do piqtku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez
cab' czar trwania Loterii. Organizatorzastrzegasable m021iwo96publikowania lisp '
Laureat6w Nagr6d na strode intemetowjw

domenie: 2winpli/

lub land s&onie

intemetowej wskazanejprzez Organizatora viV4ateriaiach ]nformmgnychljf.ia
ligcie publikowane jest imig Lamb

graz nazwa midsoowogi

zamieszkania

Laureata oraz wygrana kwota. Na antenie mo94 by6 podane dane Launata, jegli
Laureat wyrazi zgodg na ich ujawnieilie, w przwiwnym wypadldb podanebQdzie
wy}4cznie imig inazwa miejscowogci zamiesAania Laixeab Nagrody.:Organizak)r
zastrzega m021iwo96 nawii+zania pohczenia telefonicznego z:Laweatem Nagrody na
2ywo, nla antenie, plzez przedstawiciela OWanizatouas

21. Z przeprowadzonych losowah graz procedure 'wylaniailia Laureat6w Nagr6d

Komisja Nadzoru sparzzldzaprotokoJy.
22. Fragmenty program6w emitowanych na anfenie stadi radiowej, podczaskt6iych
wyiaMani bgd4 Laureaci Nagr6d bi;d4 nagrywane przez Organizatom. Nagrania
bQdqprzechowywane przez akres 5(piQciu) lat

$8
Spos6bzapewnienia prawidlowo$ci uiz4dzania Loterii

Celemzapewnieniaprawidlowejorganizadiipizebiegu Loterii; a w szczeg61nagci
w
Gelbdokonania oceny prawid#owogcizdoszei do Loterii graz nrylonienia Laureat6w
Loterii, Organizator powola KomisjQ Nadzoru iustanowi regulamin jei dziaiania, W

sklad Kollli$ji Nadzom wgd4 osoby wyznaczone przez Organizatora, w tym osoba
nadzorUqca urq.dzenie ipizebieg

I.oterii posiadaUqcazagwiadczenie o odbyoiu

szkoleilia, o kt6tym mowalv\rart 24b usl bust.

2 ustr'wy z dnia 19 listopada 2009 r.

o gtachhazardowych(DzU.2020.2094tl.).
$9
Spos6biitermin oglaszaniawynik6w
1. 0

UWskaniu Nagrol#:: Maxx& Podstawowd, Gwarantowanej, Szczggliwe

Zgoszenie, Kumulaqi Pewniak, Tmf NagrodQ,Kota Fortuny ich Laureaci zostal4

poinfomiowani po zakoiczeniu gry o dana Nagrodg, przez przedstawiciela
Organizafora lub telefonicznie pod numerem telefonu, za pogrednictwem kt6rego
dokona} Zgloszenia/

Zgloszeiw dniu uzyskallia danej Nagrady. O sposobie

odbioru tech Nagr6d Laweaci zostan4 powiadotnieni przez Orgaldzatora listem

polwonytn, w temlinie 7(siedtniu) dni roboczych,nastgpuj4cychpo dniu, w
kt6rym UW.ikali NagrodQ, iia adds danego Laureata podany w rozmowie

telefonicznq,'okt6rd nowa w $ 9 pkt 3.
2. O uzyskaniu Nagiody Pocieszeniai Nagrody Instant Win Laureaci tych Nagr6d
zostaj4 poinfomiowani ptzez przedstawiciela Organizatora po zakoliczeniu gry o
dana Nagrodg, telefonicznie pod numerem telefonu, za pogrednictwem kt6rego
dokana} Zgloszenia/ Zglosze6 lub za pomocq wiadomofci e-mail wysiand na
adds wskazaay przez Lameat% w terminie 3(trzech) dni roboozych od dnia

losowania/ UWskania Nagrody. O sposobie odbioru tyco Nagr6d Laureaci
zostaiq p{)vdadoinieni prnz Organizatom listem poleconym, w temiinie 7
(siedmiu) dni:rdbocqrch nastQpuj4cyChpo dniu, w kt6rym uzyskali Nagrodg, na
adresdanegoLauleata podany w rozmowie telefonicznq, o kt6rq mowa w $ 9 pkt
3

3. W celu 'uWskaniadanych adreso-wychna kt6ry ma zosta6 wyslany list polecony,
przedstawiciel Organizatora ka2domzowo podejxnie 2(dwie)

pr6by kontaktu

telefonicznego z Laureates danni Nagrody. Przez nieudanQpr6bQ po}4czenia z
Laurea:tem rozumie sig nie odebranie pdqcze1lia, przez co

najmniej6(sze#)

sygnal6w, wl4czenie sig poczty glosowq, brak mo21iwogci pol4czenia z
u2ytkowmkian telefonu(np. przebywanie poza zasiggiem,wl4czenie sig sygnalu

zajQto$ci,wylqczony apamt telefoniczny, w}4czenie sig sygnalu fhksu lub
automatycznQisekretaiki, wl4czeme sig komunikatu, 2e u2ytkownik nie odbiera
p(aqcze6 z numer6w zasUze2onydl). Organizator zastrzega mo21iwo£6 przes+ania

[
S

B

do I,aureata wiadomoScl e-mail lub. wiadomogci SM.S, zawieiay4cq link
um021iwiaj4cy przekazanie danych osobowych, o kt6rych mowa powy2q .

4. W przypadku dw6ch kolejnych nieudanych prob zrealizowania polqczenia z

Laureatemdanej Nagrody, traci on prawn do tql Nagmdy, kt6m pozostde w
dyspozyqi Organizatoraim02e wr6ci6 do pub Nagr6d.
5. W trakcie rozmowy telefonicznd, o kt6rqj;nowa powy2q,. I,gureat Nagrody jest

zobowi4zanypodaC imig, nazwisko, adds zamieszkanialub adres -do
korespondenqi, je2eli jest imy ni2 adres zamieszl(adia.
6. Organizator zastrzega,2e rozmowy telefoniczne z Lanreatami bl?d4nagrywane.
Nagranie rozmowy zostanie na 2tldanie danego Lataeata udostg)Diode w biuize
Organizatora: 00-515 Warszawa, ulim 2urawia, w okresie trwania Loedi-

nie

dltu:id ni2 do dnia 23 mama2023 Toke.NWania rozm6w bQd4ptzwhowywane przez
Organizatora przez okres 5 lat.

7. Organizator zastrzega,2e powiadomienie Laurea£6wNagr6d o 'wygraniu Nagiody
nastQpuje wylqcznie w

foimie opisand powyzq w $ 9 :pkt ;1- 4: Rims.

Podstaw4mszczenia o wydanie Nagrody jest wylqcznie wy13iklosowania lub
procedure wyianiania Launata Nagrody.

8. Laureat traci prawn do Nagrody w przypadku, gdy:. nie spelniaiWarunk6w

niniejszegoRegulaminu,niejest osob4upmwnioiq do wzigda udzialuw Loterii
]ub odmawia podania danych osobowycb zl02enia ogwiadczedlub przedl02enia

dokument6wniezbQdnychdo prawidlowegoprzepmwadzenia
I.bterii lub nie
odesla}ogwiadczeniaw temlinie 14 dni od daly otrWmnniaod Organizalomhutu
poleconego, o kt6Wm mawr w pullkcie flub 2f lub odmawia odbioru Nagrody
alba nie dokona odbioru Nagrody w temtinie do dnia 21-kwiebia 2023 roku.
Q I.u

Miejsce itermin wydawania wygranych.
1. Nagrody pieniQ2nezostan4 przekazaneiu rzecz ich Laurut6w pnelewem na
konto bankowe danego Laureat% o ile zostanie pizez diego wskazane lub
przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany prwz Laureate w
t

rozmowie telefonicznej, o kt6rej mowa w $ 9 pkt 1-- 4;Regulaminu, w temlinie
do dnia 21kwietnia 2023 Toke Organizalor zasuzega,2e w prWpadku, gdy deny

Laureat nie wskazn rachunku bankowego iNagroda
przekazana przekazem pocztowym, bgdzie zobowiwy

pienig2na zostanie

do pokrycia koszt6w z
H

.1

Vm zwiWych.

Koszt przekazu pocztowego zostanie potrqcony z kwoty

Nagrody nalehd dmemu Lauiealowi.
2.

Nagrody;rzeczowezostan4:przekazane
na rzecz ich Laweat6w przesyik4
pocztow4:lub poczt4 kuriersk4 na adds danego Laweata, wskazanyprzez
Laurmta w rozmowietelefonicznQj, o kt6rej nowa w $ 9 pkt 1- 4 Regulaminu, w
terminie do dnia 21 kwiehia 2023 roku.

3

Wydanie Nagr6d zostanie zakohczone do dina 21 kwietnia 2023 mku. W
przypadlab gdy Inmeat nie otl:Wma Nagrody, przekazanei przez Organizatora w
spos6b okre$1onyW pui)kcie ] - 2 niniejszego pmagrafb, ze wzglgdu na podanie
blgdnych danych, dana Nagroda pozostaniew dyspazyqiOrganizatom.

4. Warunkiem wydania Naga(Hy w I.oterii jest przeslanie przez Laureata, na adres

Organizatora (ul. 2umwia 32/34, 00-515 Warszawa) listem polwonym (z
dopiskiem ,Jnwalja Nagr6dD :lub dorgczenie osobigcie do Organizatora na
wskazany adler, ksemk(!pii dokument6w potwierdzajqcych to2samo96 iwiek
danegoLaurealn adnsu zalmeszkanialub adresudo korespondenqi, ogwiadczenia
o spelnieniu warui3kiiw, o kt6rych nowa w $ 4 pkt 2 Regulaminu, wskazama
numeru kann bankowego, Grazw przypadku wyla2enia zgody, o kt6rd mowa w $
4 pkt 26 RegulaminB pisenmegoo$wiadcmnia o udzieleniu takin zgody. Laumat

pizesylaopisanepo+Py2el:
dokumentyiogwiadczeniaw temdde 14 dni
ka[endarzowych,od dnia dorgczenia]istu poleconego, o kt6rym mowa w $ 9 pkt I
:i2 Regulaminp O spehieniu opisanegopowy2q warunku decyduie data stempla
pocztowego. W prqPpadkuniespelnieniaprzez Inureata powy2szegowarunku, w
okleglonym powy2eD temlinie, :lnweat traci prawn do Nagrody, a Nagroda
pozostde w dyspoqfqi Orgailizatom.
;5.

Dodatkowym ikoniwznym

waruhkiem wydania przez Organizatorana rzecz

Inureat6w Nagr6d rzwzovvych, kt6rych warto96 przekroczy kwotg zwolnion4 od

podatkudochodowegood os6b6q'cznych zgodnie z artykdem 21 ust. lpunkt
6a) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych
(DzU.2019.1387 $. ze an.), jest uiszczenie przez Laureata kwoty nalehego
podalku od'wygand, na konto bankowe Organizatora podanew ogwiadczeniu, o
kt6rym mowa w $ 9 pkt 1-- 5 Regulaininu, w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia po'wiadomieniaprzez Organizatom o Ihrygranqj.W przypadku nieuiszczenia

nalenego podatku od wygranqjw okreg]onympowym] temiinie, Laureat traci
pmwo do Nagrody, aNagroda pozostayew dyspozyqiOrganizatora.
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6. Wydanie Nagr6d pienig2nych przekmczqqcych kwotQ zwolnion4 od podatlw
dochodowegood os6bfizycznych, zgodnie z artyladem 21ust. lpunkt 6a) ustawy
z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od os6b :64'cmych (tj,. Dz. U. z
2021r. poz. 1128), s4 wydawane po potrqwniu 10% zryczaltowanego:podall£u od

nagrody, zgodnie z obowiqzujqcymiw

Bm zakresie przepisami b'awa

podatkowego.

7. Organizatorjako piatnik podatku od nagr6d. oblicW, pobierw iodprowadzi
nalehiy podatek do wiagciwego uizgdu skarbowego.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialnogciza niemoh.og6 odbioru Nagrody z
prq'cq'n le2qcych po strode Laweata dana Nagrody-

Tryb iterminy rozpatrywania reklamalcjiizglaszania foszezefi.
1. Wszelkie reklamaQjew zwi4zku z Loteri4 nale4' .zg+asza6na pigmiei na adres

biura Organizatora: 00-515 Warszawa, una Zuravvia 32/34 lub za pomoc4
grodk6w komunikacji elektronicznql na adds: biuro@2winapn!wlaz z podaniem
imieMa inazwiska oraz adresu zamieszkania: Uczestilikb

daly iiniqsca

zdazzenia,

kt6rego dotyczy reklamacja, nazwy loterii omz &egci 2%dania(opbteklamjii

jd

szczeg61oweuzasadnienie) i: numem telefonui za pomoc4 kt6ngo Uczestnik
dokonywa} Zg+oszeiw ramach Loterii lub adresQeleldronicznegoUizestnika do
komumkacji, w przl'padku reklamacji zl02onej za pomocq grodk6w komMji
elektronicznd, w ozasieUwania Loterii, jednak iie p62niej ni2 w tem)idle do dnia
9 mama2023 roku. O zacbowaniu temlinu do wniesienia nklanlaqi decyduje data
stempla pocztowego lub w prWpadku zl02enia reklamaqi za pomoc4 4rodk6w
komunikaqi

elekkonicznQI data wp4ywu reklamacji na pocztQ elejctroniczn4

Organizatora.
2. Reklamacje zwiqzane z Loteri4 rozst:argh Komisja

Nadzoru na podstawie

Regulaminu w terminie 10 dni robocWch od daV 'ich obWmania przez
Organizatora.

3. W przedmiocie reklamacji wiq2qcajest decy4a Organizatora. Uczestnik zostanie

powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wyslanym na acres
wskazany w rekjainacji. Rozpatrzenie reklailaluji, i4uaz z :zawiadomieniem o
sposobiejej rozpatrzenia zakoficzy siQdo dnia 23 baja 2023 roku.
4. Regulamin Loterii dostgpny jest w biurze Otganizatom: 00-515 Warszawa, utica
21urawia32/34, w dniach od poniedziaiku do pieltku, w gaizinach od 10:00 do 16:00

graz na strode intemetowjw

domenie: coterie.2win.pl, na strode intemetowej

sondamd.Gn,quizm.6n w czasieIrwania Loteriii/

lub strode intemetowd

nadawcy radiowego emituj4wgo Finely w okresie do 23 baja 2023 roku. Ka2dy

Uczesblik w czasie &wania Loterii m02e otlzyma6 kopig Regulaminu,pod
warunkiem przeslania pisemnel progby na adres oddzia+uOrganizatora: 00-515

Warszawa,utica 2urawia 32/34, (z dopiskiem: «REGULAlaIN INWAZJA

:NAaR6n$.
Wszelkie mszczenia Uczestnika ;w;stosunku do Organizatora z tytulu urztldzenia

:5

Loterii przedawniajQsiQz uplywem 6 miesigcy od dnia, w kt6rym roszczenie stale
sig wymagalne. Bien przedawmeniaroszcze6 ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia nklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacjg.
6.

Wszelkie ewentualne spory zwiqzane z przeprowadzamem Loterii rozpatrywane
bgd4 pizez w#aiCiwy ]hiqsmwo s!©powszwllny, zgodnie z przepisemart. 27 $ 1

kodeksupostQpowaniacy'Mhego.
7.

W kwestiach nieuregdowanych w niniejsqum Regulaminie stosUe sig przepisy
Ustawy z dnia 19i11.2009r. o graph !)azardowych (Dz.U.2020.20.941i.)

8.

Organizator nig ponosi odpowiedziahogci za b!(?dniedokonane Zgloszenia przez
Uczesbika graz za podanie przez Uozestllika nieprawdziwych danych.

9. :W prWpadJku,gdy zostanieogoszona 2alobanarodowa, wystqpi zdarzenielosowe

o wymiarze og6hojcrdowym lub miqdqrnarodowym, to Organizator mode
powsttzyma6siQod promodiloteriiiprzeprowadzenia Losowafi lub przesun46je
m inns dziei.

$ 12
Waitof( pub nagr6d
W Loterii xostan4 pi©mane

nastgpq4a nagrody(zwane w tregci Regulaminu:

Nagroda/ Nagrody):
a) N@y

Maxxx

b) Nagrody?odstawowe,
c) Nagrody Pocieszenia,
d) Nagrody Gwarantowane;
e) NAST(Hy:Szoz$1iwe Zgloszenie;

D: Nagrody ]nstmt Win,

g) Nagrody Kumuladi,
h) Nagrody Pewniak
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i)

Trac Nagrodg,

j)

Nagrody Kota Foi'tuna.

2. Nagrodg Pocieszenia stanowi nagroda pieniQ2na o wartogci nie mnidszql
10,00 zf(dziesig6 dolych) bhutto ka2da taub nWoda rzeczowa o warto$ci nie

mniejszd ni2 10,00 z+(dziesi$ zloQch) bmtto ka2da.
3. Nagrody Maxxx stmowi4 nagrody pienigh].e o wartogci nie tnmdszej ni2 10,00 z!
(dziesig6 dotych) bruno ka2da i/lub niagrodarzeczowa o wartdgci :nie mnidszd

ni2 }0,00 d(dziesig6 dotych) brutfo ka2da.
4. Nagrody Podstawowe stanowi4 nagrody pieniQ2ne o warto©i: nie mnidszqi ni2

10,00 z+(dziesil?6 zlotych) bhutto ka2da iHub nagroda rzeczowa k) wartogci nie
mniejszd ni2 10,00 z}(dziesig6 zlotych) brute ka2da.
5. Nagrody Gwarantowanestanowi4 nagrody pienig2ne o vvarto$cinie mniqsnj ni2
10,00 z+(dziesiQ6 zloVch) bhutto ka2da i/lub mgroda rzeczowa o wartogci nie

mnidszej M2 10,00z}(dziesiQ6dotych) bhuttoka2db.
6. Nagrody Szczggliwe Zgloszenie stanowi4 nagrody pieniQ2ne o wartogci nie
mniqszej di

10,00 z!(dziesii?C dotych) bruttQ ka2dif i/lub nagroda rzwzowa o

wutogci nie n)niejszej ni2 ] 0,00 z!(dziesiq6 doQ'ch) bhutto:ka2di.

7. Nagrody Instant Wh stanowi4 nagrody piedQhie o wartogci nie mmdszd .ni2
10,00 z+(dziesig6 z+otych) brutto ka2da i4ub mgroda lzwzowa o wartogci:.de
mmejszej ni2 10,00 d(dziesig6 z+otych) brute ka2da.

8. Nagrody Kumuladi stanowiqnagrodypieniQhe o waito$oinie mniejszejhii
10,00 z}(dziesig6 zlotych) brutto ka2da i/lub nagroda rzeczowa o warhgci nie

tnnidszq ni2 10,00z!(dziesi® dotych) brutto ka2da
9. Nagrody Pewniak stanowi4 nagrody pieniQ2ned ivartogci nie mniejszd ni2 10,00

d(dziesig6 zlotych) bhuttoka2da,i/lub nWoda rzeczowao wartogcinie mmejszej
ni2 10,00 zi(dziesig6 zlotych) bhutto ka2da.

] 0. Nagrody Traf Nagrodg stanowiq nWody pienig2ne o waxtogci nie mniejszq ni2
} 0,00 zl(dziesig6 zlotych) bhutto kaida i/lub nagroda lzwzowa o wadogci nie
mniejszd ni2 10,00 z!(dziesiQ6 zloVch) bhutto ka2da.

11. Nagrody Kda Fortuny stanowiq nagrody pienig2ne o wartogci aie mniejszel ni2

10,00 z+(dziesig6 zlotych) bhutto ka2da i/lub mgroda liecfowa o wartogci nie
mniqszq

ni2 10,00 z+(dziesig6 do]ych) bhutto ](aida.

12.0rganizator

zastrzega,

2e

w

prq'padku

Nagr6d:

Podstawowych,

Gwarantowanych, Szczggliwe Zgloszenie, Instant Wln, Pewniak, Kumulaoji,
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Uczestnik na ka:tdym etapie gry:lub bgdqf Laureatem mode wybra6 Nagrodg z

pull dostgpnychNagr6d. Uczeshik dokonuje wyboru Nagrody spogr6dNagr6d
wskamych:przez Orgailizatorg,2 zastrze2eniem,2ewarto96wybieranq Nagrody
odpo'wiadawartogci Nagrody, do kt6rd Uczestnik uq'ska} prado.
13. Organizafor prqrpolzqdkowjqc Nagmdy do poszczeg61nychEdycjii/

!ub Edycji

Dodatkowych ka2dorazowo ustali pull Nagr6d dla poszczeg61nychEdycjii/

lub

Edydi Dodatkowych z uwzglgdnieniem maksymalneUwysokogci pub Nagr6d w
Loterii, +i. w taki spos6b, aby warto96 przyznanych Nagr6d we wszystkich

Edycjach i/

lub Edycjach Dodatkowych w okresie trwania Loterii nie

:brzekmcW#a rnaksymalnej; puh INagr6d. Nagrody, kt6re pozostaiQ w IQku
Organizatora, w przypadkach opisanych w Regulaminie, mo94 wr6ci6 do pub

Nagr6d, z wSriqczeniem dstatnid Edyqii/

lub

Edycji Dodatkowd

przeprowadzmd w dniu 24 much 2023 roku.
14. Maksymalna

puja Nagr6d w Loterii

wynosi

500.000,00 #(slovvnie:

pigeset

b'sigcy doUGh) brute(i. W plWpadku, gdy podczas EdyQii/lub

Edydi

Dodatkowych wydane Nagrody nie wyczerpiQ calebpub Nagr6d, niewykorzystana
:kwota pozostanie '+ dyspozyqiOqanizatom.
15. 1M;nie

mode przenie96:prawn;do UW:sl(amirNagrody na osoby trzecie.

Na podstawie art 60 ust. 3 ustr:wy;z dnia 19.11.2009 r. o grace hazardowych(Dz.U.

2020.2094ti.) zatwierdzamninidszy ngulamin
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Za+8cznik nr I do Reaulaminu

Komunikaty potwierdzajqce udzia+w Loterii
Na ka2dy SMS przychodzqcy (w czasie trwania Okresu Zg+osze6)

1. Loteria [ZNAK TOWARO\an]: Grasz o nagrode g]owna [nagroda]. Kazdy sms to wieksza
szansa na wygranal Daj szanse szczesciul
2. Inwazja Nagrod Grasz o nagrode glowna [nagroda]. Kazdy sms to wieksza szansa na wygrana]
Daj szanse szczesciul
3. LOTERIA [ZNAK TOWAROVVY]Grasz o [nagrody]. Kazdy sms to wieksza szansa na wygrana]
Daj szanse szczesciul

4. LOTERIA [ZNAK TOWAROVVY]Grasz o nagroda g]owna [nagroda]. Aby wygrac w fina]e.
odbierz nasz telefon. Kazdy sms z [komenda] to wieksza szansa na wygrana. Powodzenia]
5. LOTERIA [ZNAK TOWAROvVY] Grasz o [nagroda]. Aby wygrac w fina]e, odbierz nasz te]efon.
Kazdy sms z [komenda] to wieksza szansa na wygrana. Powodzenia]
6. LOTERIA [ZNAK TOWAROvVY] Grasz o nagrode g]owna [nagroda]. Aby wygrac w fina]e,
odbierz nasz telefon. Kazdy sms z [komenda] to wieksza szansa na xirygrana.Powodzenia]

7. LOTERIA [ZNAK TOWAROWY] To m02e by6 Tw6j dzie6. Jester w grze o nagrodQg+owna
jnagroda]. Czekaj na nasz telefon iwygrajl Powodzenial
8. LOTERIA ]ZNAK TOWAROvVY] Pierwszy krok do wielkich wygranych za Toby - jestes w grze
o [nagroda] Czekaj na nasz telefon izgarnij gorqce nagrody]

9. LOTERIA [ZNAK TOWARO\A/Y]Tw6j numer wezmie udzia] w fina]e gdzie w kazdym sejfie
bQdzie min.[nagroda]. Odbierz nasz te]efon iwygraj]
10. LOTERIA [ZNAK TOWAROvvY] Tw6j numer wezmie udzia] w fina]e gdzie minima]na kwota
nagrody to xxx. Odbierz nasz telefon i\Arygrajl

11. LOTERIA[ZNAK TOWAROVVY]Twos numer wezmie udzia] w fina]e gdzie w sejfie bedzie
minimum [nagroda]. Odbierz nasz te]efon iwygraj]

12. LOTERIA [ZNAK TOWAROVVY]Grasz o nagrode g]owna [nagroda]. Dzis w sejfach minimum
jnagrodajl By grac w finale. odbierz nasz telefon. Kazdy SMS zwieksza szanse. Powodzenial
13. LOTERIA [ZNAK TOWARO\AfY] DziQkujemyl Tw6j SMS z nr (nr te]. Uczestnika) we2mie udzia+

w grze m.in.o [nagroda]

14. LOTERIA [ZNAK TOWAROVVY]Otrzymujesz dodatkowe szanse na wygrana] Twosnumer az X

raze wejdzie dzis do gry z [nagroda]

15. LOTERIA[ZNAK TOWAROVVY]Brawol Twoj numer X razy wszed] dzis do gry z [nagroda].
Zwiekszaj swoje szanse iczekaj na nasz telefon.

16. LOTERIA[ZNAK TOWARO\NY]Witaj w grze o nagrodeg]owna[nagroda]iextra [nagroda]w
rundzie dodatkowej. Zwiekszaj swoje szanse, aby zagrac o wielka gotowkel
17. Gratulacjel Wlasnie zwiekszyles swoje szanse na wygrana o X szans. Masz juz lacznie XX

szans na final Edycji LOTERll [ZNAK TOWAROvVY]
18. LOTERIA [ZNAK TOWAROVVY]Witaj w grze o [nagrodall Trwa SZCZESLIWA GODZINA.
Jesli zagrasz w finale. kwota minimalna w Twoich sejfach to [nagroda].

19 LOTERIA [ZNAK TOWARO\ATY]Witaj w grze o [nagrodall Trwa SZCZESLIWA GODZINA

Jegliwylosujemy TwoJ numer, w finale bedziemy mielidla Ciebie niespodzianke
20

LOTERIA[ZNAK TOWAROvVY]
Witaj w grze o [nagrodall Jesli zagrasz w finale. kwota
minimalna w Twoich sejfach to XXX. Odbierz nasz telefon iwygrajl

21 . LOTERIA [zNAK TOWAROVVY]Witaj w grze] W tym tygodniu na pewno ktos wygra [nagrody]

Graj i wygrywajl

22. LOTERIA [zNAK TOWAROvV'q Witaj w grzel W tym tygodniu zostaly m.in [nagrody]
Powodzenial

23 LOTERIA [zNAK TOWAROvVY] Grasz o minimum XXX zl albo XXX zll Kazdy SMS to wieksza

szansa na wygranal Daj szanse szczesciul
24 LOTERIA [ZNAK TOWAROVVY] Stoisz przed szansq wygrania w.8nale min. XXXXX z+ A jui
za chwi]e extra [nagroda] w rundzie dodatkowej m02e by6 Twoja. Powodzenial
25 LOTERIA [zNAK TOWAROVVY]Grasz o gwarantowane XXX zl lub nawet XXX zll Aby wygrac

w finale odbierz nasz te]efon. Ka2dy SMS z [komenda] to wieksza szansa na wygranal
26. LOTERIA [ZNAK TOWARO\AfY] Grasz m.in o XXX,xxx zl. Kazdy sms (koszt 2,46zl) to wieksza
szansa na wygranal Organizator INWAZJ] NAGROD [ZNAK TOWAROVVY] to 2win Sp.zo.o.

Powodzenial
27 LOTERIA [ZNAK TOWAROvvy] Koszt SMS 2.46zl. Organizator loterii: 2win sp.zo-o Admin

danych osobowych 2win Sp.z o.o- Loteria dla osob powyzej 181at.Regulamin na 2win.pl
28 LOTERIA [ZNAK TOWAROvvy] Koszt SMS 2,46zl. Organizator loterii: 2win sp.zo.o- Admin

danych osobowych 2win Sp.z o.o. Loteria dla osob powy2ej 181at.Regulamin na 2win.pl
29 Organizator INWAZJI NAGROD [ZNAK TOWAROVVY]to 2win Sp.z o.o

loteria dla osob ktore

ukonczyly 18 lat, reg: 2win.pl koszt jednego sms 2,46zl
30

Organizator INWAZJI NAGROD [ZNAK TOWAROWY] to 2win Sp.z o.o
ukonczyly 18 lat. reg: 2win.pl kosztjednego sms 2,46zl

31

Organizator INWAZJI NAGROD [ZNAK TOWAROWY].to 2win Sp.z o.o
ukonczyly 18 lat. reg: 2win.pl kosztjednego sms 2,46zl

32 Organizator INWAZJI NAGROD [ZNAK TOWAROWY] to 2win Sp.z o.o

loteria dla osob ktore
loteria dla osob ktore

loteria dla osob

ktore ukonczyly 18 lat, reg: 2win.pl koszt SMS to 2,46z+
33 LOTERIA [ZNAK TOWAROVVY]Grasz o gwarantowane XXX zl lub nawet XXX zll Aby wygrac

='iil.;i;'M81;1:1.;:;tei8f8n. K;idy SMS'z [k'm'nda] to wi.ks:a ;:a"sa '-a wyg'a-'!

34

strode
LOTERIA [ZNAK TOWAROV\r'r]Grasz m.in o XXX,xxx zl. Kazde zg+oszeniena
[ZNAK
[stronawww] (koszt 2,46zl) to wieksza szansa na wygranal Organizator LOTERll
TOWAROvVY]to 2win Sp.zo.o. Powodzenial

35 LOTERIA [ZNAK TOWAROvvy] Koszt zg+oszenia na [stronavwvw] 2,46zl. Organizator loterii:
2win sp.zo.o. Admin. danych osobowych 2win Sp.z o.o- Loteria dla osob powy2ej 181at.

Regulaminna 2win.pl
36 LOTERIA [ZNAK TOWAROV\r'q Koszt zg+oszeniana [stronawww] 2.46zl. Organizator loterii:

2win sp.zo.o. Admin. danych osobowych 2win Sp.z o.o- Loteria dla osob powy2ej 181at.

Regulamin
na 2win.pl

37 Organizator LOTERll [ZNAK TOWAROvVY] to 2win Sp.z o.o. loteria dla osob ktore ukonczyly

18 lat. reg: 2win.pl Koszt zg+oszeniana [stronavwwv] 2,46z]
38 Organizator LOTERll [ZNAK TOWAROvVY] to 2win Sp.z o.o. loteria dla osob ktore ukonczyly
18 lat. reg: 2win.pl Koszt zg+oszeniana [stronawww] 2.46z]
39 Organizator INWAZJI NAGROD [ZNAK TOWAROvVY] to 2win Sp.z o.o

loteriadla osob ktore

ukonczyly 18 lat. reg: 2win.pl Koszt zg+oszeniana [stronawww] 2,46z]
40. Organizator INWAZJI NAGROD [ZNAK TOWARo\nn] to 2win Sp.z o.o.. ]oteria d]a osob ktore

ukonczyly 18 lat. reg: 2win.pl Koszt zg+oszeniana [stronawww] 2,46z]
41

InwazjiNagrod [ZNAK TOWAROVVY]Administratorem danych osobowych w LOTER]] [ZNAK

TOWAROWY]jest 2win Sp.z o.o. Wiecej informacjioraz regulamin loterii na 2win.pl
42 Dokona+egp+atnogciza los w InwazjiNagrod [ZNAK TOWAROv\n] na strode [adres.www]

Aby potwierdzi6 zg+oszeniedo loterii, odeglij DARMOVVYSMS: [komenda] pod 80910 /Reg.
2win.pl
43 DziQkujemyza wizytQ na strode [adres.strony] izam6wienie ]osu w ]nwazjiNagrod [ZNAK

TOWAROWY]. Aby potwierdziCzg+oszeniedo loterii, wyglij: [komenda] pod 8091 0 (numer

bezp+atny)/Reg. 2win.pl

SMSwvs\'+anv do qrai4cvch w danesEdvcii po zakol5czeniuoslatnieae Fina+utei Edvcii(opcia)
Dziekujemy za udzialw Inwazji Nagrod [ZNAK TOWARD\A/'q. Jutro do wygrania bedzie m.in. XXX]
Start gry po XX:XX.
Dziekujemy za udzial w Inwazji Nagrod [ZNAK TOWAROVVY].Wys]ij [komendal pod 7226, a
wejdziesz do jutrzejszej gry m.in. o XXX /2,46zl
Dziekujemy za udzial w Inwazji Nagrod [ZNAK TOWAROv\rY]. Wys]ij [komenda] pod 7226, a
wejdziesz do jdzierl tygodnia] gry m.in. o XXX/2,46zl

Zalacznik nr 2 do Regu14Hl11y
Wiadomo$cio Rundzie Bonusowej
SCHEMAT
[POWITANIE]

[INFORMACJAOLOTERll]
EINSTRUKCJA VVYSLANIA WIADOMOgCI SMS]

[WARUNKI RUNDY BONUSOWEJ]

[KOSZTSMS'a]
[REGULAMIN]
POWITANIE

l
2.
3.

Tomek (przyk+adowe ImiQ)
LOTERiA [ZNAK TOWAKOvVH

InwazjiNagrod[ZNAK
TOWAROVVY]

4.
5.

Witalw loterii
Niespodzianka
z loteriq[ZNAK
TOWAROWYl:

6

Loteria [ZNAK TOWAROvVY]

dziQkujeza SMS:
7

Komunikat specjalny LOTERll
[ZNAK TOWAROVVY]

INFORMACJEOLOTERll

l

Zarejestrowaligmy Tw6j SMS
Prosimy nr (nr tel. uczestnika) o uwagQ. Zarejestrowaligmy
DziQkujemy.

2

3.
q.
5.

DziQkujemy
za SMS.
Osoba nr (nr tel. uczestnika) m02e zwiQkszyeswore szanse na m.in
(nagroda)
Jester wgrze m.in. o [nagrodall Sprawd2 czy poszczQgci sie Tobie
Piszemy specjalnie do Ciebie. W+agniedzig m02esz zagra6 o m.in. [nagroda]

6.

Uwagal' uwaga]To SMSd]a nr [numerte] Uczestnika]
YY szans w losowaniu?TakeW LOTER]] [ZNAK TOWAROVVY]m02esz
zwiQkszyc
swojeszansenam.in.[nagroda]
8. Dobrawiadomo961
Nie przerywajgry.
7

9. ProszQ o uwagQ] Dzig m.in. [nagroda]. Odbierz YY szans na m.in.[nagroda]

10. Mamy' dla Ciebie szanse na wygranie m.in. XXX lub innych nagrod w
LOTERll [ZNAK TOWAROVVU.
11

RekordoweXXX lub m.in. (nagroda)jeszcze dzis do wygrania w Inwazji
Nagrodl

w LOTERll [ZNAK
TOWAROv\rU!
13. Odbierz dodatkowe x szans na wygranie m.in. XXX jeszcze dzisl ....
14. W pub LOTER]] [ZNAK TOWAROyVY] do.wygrania nagroda glowna XXX
15. Chcesz dolaczyc do zwyciezcow? W pub XXX
16. Odbierz szanse na wygranie m.in. XXX
17. Chcesz zagrac w finale z XXX
12. Ostatnia dzis szansa na wygranie m.in. XXX

18. ieili chcesz zwiQkszy6szanse na wygranie m.in. [nagroda]
19. Od ram zwieksz swore szanse na wygrana.
20. Zbliza sie final z rekordowymiXXX
21 . Za chwile final m.in. o XXX
22. Chcesz dzis wygrac nagrode glowna XXX ?
23. Chcesz dzis wygrac XXX ?
24. Chcesz dzis zagrac w finale o nagrode glowna XXX ?

25. Chcesz dzis zagrac w finale o XXX ?
26. Stawka rosnie do wygrania jui m.in. XXX
27. Wejdz do finalu z XXX

28. Otworzsejf z XXX
29. Wejdzdo gry
30. Wejdzdzis do gry
31 . Wejdz do gry o XXX
32. Wejdz dzis do gry o XXX

33. Otworzdzissejf z XXX
34. WygrajXXX
35. WygrajnawetXXX
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Teraz zwieksz swoje szanse na wygranql
Teraz zwiQksz szanse w losowaniu a2 0 XXX szans
Tak2e zwiQksz swoje szanse w Rundzie Dodatkowej
za chwilQ final
Finalz XXXjuz po XX:XX chcesz sie w nim znalezc?
Mamy dla Ciebie X extra szans na finalz XXX
Na start zwieksz swoje szanse na final z XXX
XXX do wygrania w finale

44. DowygraniaXXX
45. DowygranianawetXXX
46. Do wygrania dzis XXX
47. Dzis XXX do wygrania w finale
48. Dzis do wygrania XXX

49. Dzisdo wygranianawetXXX
50.
51.
52.
53.

Stawka rosnie, nagroda glowna to juz XXX.
Chcesz zapewnic sobie XXX extra szans na dzisiejsze finaly?
Za chwile finalz pewna wygranal
Chcesz zapewnic sobie wiecej szans w finalowym losowaniu z XXX?

54. Od ram zwieksz swoje szanse na dzisiejsze finaly.
55. Podwoj swoje szanse na wygrana.

56.
57.
58.
59.

Wybrales jui sejf z XXX?
Czas na otwarcie sejfu z wielka wygranal
Odbierz klucz do sejfow. az XX losow na wygrana
W najblizszym finale w kazdym sejfie [nagroda]

60. Dzis w kazdymsejfie [nagroda]
61. Ostatni dzis finala w kazdym sejfie]nagroda]

62. Wjedym z sejfow[nagroda]
63. iprzekonaj siQ2e m02eszwygra6XXX z+
64. W sejfach m.in. XXX
65. W sejfach dzis m.in. XXXX
66. W sejfach minimalnie XXX
67. W sejfach minimalnie dzis XXX

68. W sejfachdzis minimumXXX
69. W sejfach minimum XXX

70. W sejfachnajmniejXXX
71.
72.
73.
74.
75.

W sejfach dzis najmniej XXX
Dzis najmniej w sejfach XXX
Dzis minimalna kwota w sejfach to XXX
Minimum XXX w sejfach
Najmniej XXX w sejfach

76. Grajo minimumXXX
77. Po wyborze sejfu gwarantowane XXX

78. Powyborzesejfu pewneXXX
79. Dzig w finale po wyborze sejfu gwarantowane XXX
80. Dzig w finale po wyborze sejfu pewne XXX

81. Grajo XXX
82. Zagrajo XXX
83. Aktywuj swoje szanse z [dzien tygodnia]
84. Teraz I sms-em dodaj/przenies swore wczorajsze szanse do dzisiejszej gry

85. Dopisz extra szasne do Twojegu numeru
86. Aktywujac swoje [dzien tygodnia] szasne I sms-em
87. Przenies I sms-em wszystkie Twoje szanse/cosyzebrane w [dzien

tygodnia/okres]
Zacznij dzien od zwiekszenla szans na wygrana
Zacznij tydzien od zwiekszenia szans na wygrana.
Zacznij tydzien od wygranej.
Zacznij dzien od wygranej.
Zacznij ten dzien od wygranej.
Twossejf czeka na otwarcie
Wiesz w ktorym sejfie jest [nagrodal?
Chcesz dzis odebrac te]efon izagrac w fina]e o [nagroda]
Otworz dzis swoj sejf z [nagroda]
97. Jestes gotow aby otworzyc self w finale?
98. Odbierz x extra szans na wygranal
99. Mamy dla Ciebie XX szans na wystep w finale.
100. Odbierz klutz do wygranej - x extra szans.
101. Przed chwila sluchaczka wygrala NAGRODA I
1 02. Powodzenial
103. Czeka nawet [nagrodall
104. Czy taka okazje mozna przegapic?
105. Do kogo dzisial usmiechnie sie szczescie?
1 06. Do wygrania [nagrodall
107. Do wygrania m.in. [nagrodyll
108. Dzis do wygrania m.in.[nagrodyll
109. Dzis gramy m.in. o [nagrodaJI
110. Dzis w sejfach minimum [nagrodall
111. Gdzie kryje sielnagrodaj?
1 12. Graj o m.in. [nagrodall
113. Juz teraz m02na zwiekszyc szanse na wygranal
114. Kto dzis otworzy sejf ze [nagrodal?
115. Masz okazJezwiekszyc swore szanse w losowaniul
116. Minimumtnagroda] w sejfachl
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

117. Mozeszodmienic
swollost

118. Mozesz wygrac [nagrodall
119. Mozesz zaczac dzien od zwiekszania szans na finale
120. Mozesz zagrac w finale z [nagrodall
121. Na start mozna zwiekszyc swoje szanse na final z [nagrodall
122. Nie mozna przegapic takiej szansyl
123. Nie warto przegapic okazji na wiecej szans
124. Teraz mozna zwiekszyc sworeszanse na finale
125. Wjednym z sejfow czeka [nagrodall
126. W ktorym sejfie jest dzis [nagrodal?
127. W sejfach dzis m.in. [nagroda]
128. W sejfach m.in. [nagrody]
129. W sejfach m.in. takze [nagrodall
130. W sejfach minimum [nagrodall
131. Za chwile final
132. Za chwile final. w ktorym do wygrania [nagrodall
133. Kazdy los gra tez o Nagrode Loterii [DATAll
134. Mozesz spelnic swore marzenial
135. Takiej szansy nie mozna przegapicl
136. Mozesz wziac los w swore rebel
137. Mozesz spelnic marzenial
138. To moze byc Twosdzienl
139. Mozesz zwiekszyc swoje szansel
140. Mozesz dac szanse szczesciul
141. Mozesz zwiekszyc szanse w dwoch finalachl
142. Teraz zwieksz swore szanse na mikolajowe finaly.
143. Miko]aj w [znak towarowy] rozdaje prezenty

144
145
146
147
148.
149.
150.
151

152
153
154
155
156.
157.

Chcesz dostac prezent od Swietnego Mikolaja?
Odbierz XX szanse od Mikolajal

PrzyszedIMikolajz prezentamil
Wybierz prezent iwygraj m.in. NAGRODA 1 , NAGRODA 2
Mikolaj ma dla Ciebie extra prezent
Dzis Mikolaj w [znak towarowy] rozda
Odbierz x extra szans na wygranal
Mamy dla Ciebie XX szans na wystep w finale.
Odbierz klucz do wygranej - x extra szans.
Za chwile Mikolaj rozda kolejny prezent.
Odblerz prezent. x szans na wszystkie dzisiejsze finaly w ktorych
na pewno rozdamy
Przed chwila sluchaczka wygrala NAGRODA I
Odmien los z Mikolajem [znak towarowy]

INSTRUKCJEWYSLANIA WIADOMOgCI SMS
I.
2.

(Do godziny) kazdy SMS o tregci XXXX pod 7226
(Do godziny) wyslij sms XXXX pod 7226

3. (Do godziny) kazdy sms: XXXX pod 7226
(Do godziny) odpisz XXXX pod numer 7226
(Do godziny) odpisz XXXX pod 7226
(Do godziny) slij XXXX pod 7226
Pod 7226 wyslij XXXX tylko (do godziny)
Pod 7226 przeslij XXXX (do godziny)
Na 7226(do godziny) odpisz XXXX
10 Na 7226 slidXXXX ale tylko (do godziny)
1 1 Teraz odpisz XXXX pod 7226
12. Teraz wyslij XXXX pod numer 7226
13. (Do godziny) odpowiedz sms XXXX pod 7226
14. (do godziny) przeslij XXXX pod 7226
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15. ProszQwys+a6(do godziny)na 7226
16. ProszQwys+a6... (KOMENDA)na 7226
17. To proste- wystarczywys+a6...(KOMENDA)na 7226
18. odpisz... (KOMENDA)na 7226 pisz ...(KOMENDA)na 7226
19. Za ka2dy SMS otrzymasz YY szans w losowaniu

20. Odpisz ... (KOMENDA)pod 7226
21. Do XX:XX jednym smsem o tresci XXXX pod 7226
22. Do XX:XX jest czar by odpisac XXXX pod 7226

23. Do XX:XX kazdy sms XXXX pod 7226
24. Do XX:XX mozesz slac sms o tresci XXXX pod 7226
25. Do XX:XX mozesz zwiekszyc swoje szanse, wysylajac sms o tresci

XXXXpod7226

26.
27.
28.
29.
30.

Do XX:XX
Do XX:XX
Do XX:XX
Do XX:XX
Do XX:XX

mozna odpisac XXXX pod 7226
mozna zdobyc YYY extra losow, odpisujac XXXX pod 7226
nalezy odpisac XXXX pod 7226
nalezy wyslac sms XXXX pod 7226
nalezy wyslac XXXX pod 7226

31. DoXX:XXodpisujemyXXXXpod 7226
32.
33.
34.
35.
36.

Kazdy sms o tresci XXXX wyslany do XX:XX pod 7226
Na 7226 do XX:XX mozna wyslac sms XXXX
Na 7226 do XX:XX trzeba wyslac sms XXXX
Pod 7226 do XX:XX mozna wyslac XXXX
Nazwa loterii: TERAZ mozesz zdobyc /X SZANS/. Wyslij /KOMENDA/
na 7226 /2.46zl. Zwieksz swoje szanse na /NAGRODA/I strona www

37 Nazwa loterii: Specjalna PREMIA: wyslij SMS o tresci/KOMENDA/ na

7226/ 2,46zlizwieksz

SWOJE SZANSE na/NAGRODA/I Take SMS to
az/ILOSC/ szansITylko DZIS taka PREMIAI strona www

38 Nazwa loterii: TERAZ za I SMS wejdz do gry o /NAGRODA/ /X RAZY/.

Konieczniewyslij /KOMENDA/na 7226/ 2,46zl iczekaj na telefon.
losowanie coraz blizejl strona www
39 Nazwa loterli: specjalna PREMIA z okazJi/NAZWA OKAZJI/. Za kazdy

SMS otrzymasz /ILOSC/ szans w losowaniu /NAGRODA/I Wyslij
/KOMENDA/na 7226/2,46zlstronavwwv
40 Nazwa loterii: odbierz X szans na /NAGRODA/ wysylajac /KOMENDA/

na 7226/ 2.46zl. OtrzymaszSUPER BONUS - /ILOSC/ SZANS na
/NAGRODA/stronawww
41

Nazwa loterii: piszemy speqalnie do Ciebie. Masz szanse na
/NAGRODA/.Wyslij /KOMENDA/na 7226/ 2,46zl a ODBIERZESZ
/ILOSC/SZANSw losowaniul/strona www

42 Nazwa loterii- Dzis /DATA/OKAZJA/ idlatego mozesz I SMSem wejsc

az /ILOSC/ razy do losowania/NAGRODA/.Odpisz /KOMENDA/na
7226//2,46zl

Sformu+owanie(do aQdzb.
sformu+owaniami:

l
2

3
4
5
6

Maszczasdo XX:XX(hh:mm)
Masz tylko XX min.(5,10.15.20... itd.)
Do ko6ca Rundy Bonusowej zosta+oXX min.(5,10,15.20.

itd.)

Do XX:XX (hh:mm)odpisz. ..
Wyslij...(KOMENDA)tylko doXX:XX(hh:mm)
DoXX:XX (hh:mm)... (KOMENDA)
WARUNKI RUNDY BONUSOWEJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ka2dy SMS to dodatkowe YY szans w losowaniu.
Ka2dy sms to az YY extra los6w
Kazdy sms to az YY dodatkowych losow
Kazdy takesms to dodatkowe YY szans w losowaniu
Kazdy taki sms to az YY extra szans
Kazdy taki sms to YY szans w losowaniu

otrzymaszYY los6w
a Ty m02esz zyska6 a2 YY premiowych los6w za kazdy SMS
9. a zyskasz az YY premlowych los6w za kazdy SMS
10. i ten SMS YY razy wejdzie dzis do gry
I I . a Tw6j numer az YY razy wejdzie dzis do losowania finalisty
12. to YY extra szans na wygrana.
13. YY los6w zwiekszysz swoje szanse na wygranq
14. a zyskasz YY losow w losowaniu finalistyl
15. A zyskaszYY los6wtak2ew RundzieBonusowej
16. A ten sms az YY razy wejdzie do finalowego losowania
17. Otrzymasz YY szans w finale.
18. Otrzymasz YY szans na final
19. Otrzymasz YY szans w losowaniu
20. zyskasz YY extra losow na final.
21 Nie przegap szansy.
22. Daj szanse szczesciu.
23. Daj sobie szansQI
24. Nie przegap okazji.
25 Wez los w swore rene!
26 To moze byc Twosdzienl
27. Niech ten dzien nalezy do Ciebie.
28 Daj sobie szanse.
29 Odmieii los, odbierz YY szczesliwych losow
8.

30. a o YY los6w zwiekszysz swoje szanse na \irygranq

31. a zagraszo [nagroda]
32. a dzis zagraszo [nagrodal
33. a ten sms wejdziedo gry o [nagroda]
34. mozeszwygracXXX
35. mozesz wygrac nawet XXX
36. przekonaj siQ2e mo2esz wygra6 XXX z+aby wej96 do losowania m.in 0
(nagroda)

37.
38.
39.
40.
41 .
42.
43.
44.
45.
46.

ISMSem wejd2 do losowania izyskaj YY szans
zyskasz YY szans zebranych w [dzien tygodnia]
zdobedziesz YY extra szans/losow
Powodzenial
aby otrzymac YYY szans na final
aby zdobyc az YYY extra szans na udzia+w finale
by dostac az YYY losow
by dostac extra YYY losow
by dostac YYY extra losow
by miec dzis wieksze szanse na otwarcie sejfu

47. by otrzymacYYYszans
48. by otrzymac YYY szans w losowaniu
49. by zdobyc az YYY extra szans w losowaniu

50. by zdobyc YYY dodatkowychszans na m.in. [nagroda]

51. byzdobycYYY losow
52. byzdobycYYYszans
53. by zyskac YYY extra szans

54. by zyskac YYY losoww losowaniu
55. dale az YYYY szans w losowaniu

56. dozyskaniaYYYextralosow
57. mozna zdobyc YYY szans na udzialw finale
58. teraz mozna odebra6 swoje YYY szans na final

59. to YYYextra losow

60. to YYY extra losow w finale

61. za wyslanieXXXX otrzymaszYYY szansw losowaniu
62. zeby otrzymac YYY szans w losowaniu

63. zeby zwiekszyc swoje szanse na udzial w final

KOSZTSMS'A
/2.46zl
za 2.46zl

INFORMACJEO REGULAMINIE

regulamin: 2win.pl
regulamin: 2win.pl
2. Organlzator LOTERll [ZNAK TOWAROVVY]to 2win Sp. z o.o. loteriadla osobktoreukonczyly18lat,

regulamln: 2win.pl
2. Organizator LOTERll [ZNAK TOWAROvV'q to 2win Sp. z o.o., ]oteria d]a osob ktore ukonczy]y 18 ]at,

regulamin: 2win.pl
3. LOTERIA [ZNAK TOWAROWY] Jesli nie chcesz otrzymywac powiadomien o grze izaproszen da
zwielokrotnianla szans na final o nagrode glowna, wysijj STOP.LOTERIA pod dorm.numer 80910

(opcja w wypadku wysy+aniaSMSw ramach Rundy Bonusowej do uczestnik6w kt6rzy nie
dokonali do dnia wys+aniaSMSzwrotnego innego zg+oszeniado LOTERll [ZNAK
TOWAROVW])

LOTERIA[ZNAKTOWAROVVY]
Tw< numerXX razywejdziedo dzisiejszychfina]owz [nagroda]
Masz lacznie YYYY szans. Kazdy sms zwieksza szansel
LOTERIA [ZNAK TOWAROVVY]Gratua[qe za zwiekszenie Twoich szans na wygranie [nagroda] o XX
losowl Masz juz YYYY szans. Kazdy sms to wiecej szans na finale
LOTERIA [ZNAK TOWARO\Ah] Brawol Twos numer zyskal YY extra szans na wygrana Masz juz
lacznie YYYY szans w losowaniu w grze z XXXzl.
LOTERIA [ZNAK TOWARO\AfY]To by+dobry ruch] [nagroda] m02e by6 Twoja(e) MaszYY wiecej
szans na wygrana. a lacznie jui YYYY szans w dzisiejszej grzel
LOTERIA [ZNAK TOWAROV\rY]Tw6j numer XX razy wejdzie do dzisiejszych fina]ow z [nagroda]
Masz lacznie YYYY szans. Kazdy sms zwieksza szansel
LOTERIA [ZNAK TOWARO\AfY] Gratua[cle za zwiekszenie Twoich szans na wygranie [nagroda] o XX
losowl Masz juz YYYY szans. Kazdy sms to wiecej szans na finale
LOTERIA [ZNAK TOWAROv\fY] Brawol Twoj numer zyskal YY extra szans na wygrana Masz juz
lacznie YYYY szans w losowaniu w grze z XXXzl.
LOTERIA [ZNAK TOWAROvVY]To by+dobry ruch] [nagroda] m02e by6 Twoja(e) Masz YY wiecej
szans na wygrana, a lacznie jui YYYY szans w dzisiejszej grzel
LOTERIA [ZNAK TOWAROWY] Jesli nle chcesz otrzymywac powiadomien o grze izaproszen do
zwielokrotniania szans na final o nagrode glowna, wyslij STOP.LOTERIA pod darm.numer 80910

Za+8czniknr 3 do Regulaminu
Schematy wiadomogciSMS wysy+anedo Uczestnik6w Loterii
Schemat sms:
[POWITANIE]
[INFORMACJAO LOTERll]
[INSTRUKCJAVVYSLANIASMS]
[TREgC DODATKOWA]
[KOSZT SMS'a]
[REGULAMIN]
[POWITANIE]
Tomek (przyk+adoweimiQ)
2
Loteria [ZNAK TOWAROvVY]
3.
Rekordowa nagroda glowna [nagrodal
4. Trwa Godzina.
5. W pierwsze dni [pora roku]
6. W pierwszy dzieh [pora roku]
7. W pierwszy dzieh [wydarzeniel
8. W pierwszy dzieh [pora roku]
9. W pierwsze dni [pora roku]
10 Na konieclpora rokul
na koniec [wydarzenie]

l

[INFORMACJA
OLOTERll]
1. Zagrajdzis o XXX
2. Zagraj w przedostatni dzien loterii m.in.o XXX.

3. To ostatniedni loterii
4. To ostatni dzie6 1oterii
5.

Nie przegap szansy na wygranie nawet XXX.

6.

Wyg raj dzis m.in. XXX

7.
8.
9.
10.

Teraz I sms'em wejdz do gry z XXX.
wygraj w ostatni(dzieh tygodnia) loterii nawet XXX.
Chcesz zagrac w finale z XXX?
To nie bart. wygraj dzis nawet xxx

11. WygrajXXX
12. WygrajnawetXXX
13. wygraj na weekendXXX
14. wygrajw weekendXXX
15. wygrajdzis XXX
16. wygraj na [pora roku] xxx
17. Do wygrania XXX
18. Do wygrania nawet XXX

19. DowygraniadzisXXX
20.
21 .
22.
23.
24.
25.

Otworz dzis sejf z XXX
Zagraj dzis w finale z XXX
Zacznij tydzien od wygranejl
To byc moze ostatnia szansa na wygranie XXX
Chcesz zagrac w finale iwygrac gotowke?
Chcesz zagrac w finale iwygraclnagrodal?

26. Wygrajdzis nawetXXX
27. Zagrajo swojemarzenial
28. Mozesz dzis wygrac (nagroda)

29. Nagroda glowna XXX moze trafic w Twoje rece
30. Wygraj dzis swoje marzenia. nawet XXX.
31. dolacz do zwyciezcow. wygraj dzis nawet XXX

32.
33.
34.
35.

Ogromna nagroda glowna XXX. Chcesz ja dzis wygrac?
Zagraj w finale z XXX
Zagraj dzis o gotowke.
Zagraj dzis o xxx.

36. Za nieca]agodzine j]iczba] final z pewnawygrana, nawet XXX
37. Podwojna szansa na wygranie, dzis nawet XXX
38. Ostatni dzien LOTERll [ZNAK TOWAROVVY]l
39. Ostatni dzien ]nwazji Nagrod [ZNAK TOWAROVVY]
40. Juz po (godzina) pierwszy final z pewna wygrana, nawet XXX
41. Dolacz dzis do zwyciezcowl
42. wygraj na weekend nawetXXX
43. wygraj na [pora roku] nawet XXX
44. wygraj na [wydarzenie] nawet [nagroda]
45. nawet XXX moze byc dzis Twoje
46. nagroda glowna XXX moze trafic w Twoje rece.
47. dolacz do zwyciezcow. \Rrygraldzis m.in. XXX
48. zacznij tydzien od wygranla nagrody glownej XXX
49. spelnij marzenial Wygral dzis (nagroda)
50. pomoz szczesciul
51. Wez los w swoje rebel
52. nawet XXX moze byc Twoje
53. az XXX moze byc dzis Twoje
54. Dzis do wygrania XXX
55. Dzis do wygrania nawet XXX
56. W [dzie6 tygodnia] s+uchaczwygral XXX.
57. W [dzie6 tygodnia] s+uchaczkawygrala XXX.
58. Wczoraj s+uchaczwygral XXX
59. Przedwczoraj s+uchacz wygra] [nagroda].
60. Wczoraj kolejny sluchacz wygral XXXI
61. Zagral w rundzie dodatkowel o XXX
62. Dolacz do gry
63. Ddqcz do zwyciezc6w.Wygraj dzis XXX zl w rundzie dodatkowej
64. Teraz I smsem X razy wejdz dzis do gry
65. B+yskawiczawygrana w rundzie dodatkowej
66. Szybka gotowka
67. Teraz do zgarnlQcia
68. Sprawdz czy szczQgciema Twoje Imre
69. mode to wlasnie dzis wygrasz (nagroda)
70. Codziennie nowigracze cieszq slQwygranq
71. Wygral i Ty
72. Codziennie nowi sluchacze wygrywaja pieniadze
73. Codziennie nowi sluchacze wygrywaja (nagroda)

74.Zagral,wygraji bqdzbogaty(a)
75.
76.
77.
78.
79.
80.

.

. ,.,., .

B+yskawicznawygrana w rundzie dodatkowej! a2 xxx zl
Szybka kasa XXX z+do wygrania jui po XX:XX
Juz za chwile do wygrania pewne XXX z+
szybka wygrana, az XXX z+
Zbliza siQ final rundy w kt6rym ktos wygra XXX
Zagraj w fina]e z [prowadzqcy] o XXX z+

81. Zagrajz [prowadzacy]
o XXXz+
82. Extra runda w ktorej na pewno do wygrania XXX z+
83. Rekordowa nagroda g+6wna
84. Kochaj wo]nosc] Wygra] [nagroda]

85. do wygrania xxx zl.
86. Aktywuj swore szanse z [dzien tygodnia]
87. Teraz I' smiem dodaj/przenies swore wczorajsze szanse do dzisiejszej gry
88. Dopisz extra szanse do Twojegu numeru

89.Aktywujacswojetdzientygodnialszasnelsms-em

..

.

,.

..

90. Przenies I sms-em wszystkie Twoje szanse/cosyzebrane w lazien tygoanta/OKres]
91. Dzis minimalna kwota w sejfach XXX

92.
93.
94.
95.
96.
Q7

Dzis minimalna kwota w sejfach to XXX
Dzis. w finale po wyborze sejfu gwarantowane XXX
Dzis, w finale po wyborze sejfu pewne XXX
Dzis najmniej w sejfach XXX
Mniej ni2 XXX w sejfach nie znajdziesz
vv

eaifanh

in

it\

y yY '

98.
99.

W sejfach dzis m.in. XXXX
W sejfach minimalnie XXX

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

W sejfach minimalniedzis XXX
W sejfach dzis minimum XXX
W sejfach minimum XXX
W sejfach najmniej XXX
W sejfach dzis najmniej XXX
Minimum XXX w sejfach
Najmniej XXX w sejfach
Graj o minimum XXX
Po wyborze sejfu gwarantowane XXX
Po wyborze sejfu pewne XXX

110. Grajo XXX
111. Mniejni2 XXX w sejfach nie znajdziesz
1 12. ZwiQksz swojq nagrodQo [kwotal

113. Z okazji]wydarzenie]. przytuldzis [nagroda]
114. Z okazji [wydarzenie]
115. w sejfach dzig minimum XXX z+
116. a w rundzie dodatkowej XXX jui po XX:XX
117. chcesz dzig wygrac minimum]XXX]
118. chcesz dzig wygra6(nagroda)
119. ajui poIGODZINA]INAGRODA]'P
120. jui poIGODZINA] do wygrania w finaleINAGRODA]
121. jui poIGODZINA] do wygrania w rundzie dodatkowejINAGRODA]
122. rozstrzygniQciejui za chwilQI [ZNAK TOWARO\AfY]Najlepsza Muzykal
123. dzig w finale po wyborze sejfu pewne [NAGRODA]
124. dzig po [GODZINA] final z gwarantowanymiINAGRODA]
125. Administratorem danych osobowych w LOTERll [ZNAK TOWARO\AfY]jest 2win Sp. z o 0
126. Wysylajac zagrasz o minimum [nagrodaJI
127. Zagrasz o minimum [nagrodal
128. a do wygrania nawet [nagroda]
129. W sejfach czeka [nagrody]
130. a nawet [nagroda]
131. Dzis w sejfie nawetlnagrodal
132. Do wygrania w weekend nawet [nagroda]
133. W sejfach m.in. [nagrodyl
134. Mozesz zaczac tydzien od wygranej
135. Dzis do wygrania m.in. [nagrodyl
136. A w ktorym sejfie jest dzis [nagrodal?
137. [nagroda] brzmi dobrze'P
138. Dzis najmniej w sejfach [nagroda]
139. Nagroda glowna dzis to]nagroda]
140. Kazdy sms gra tez o Nagrode Loterii:]SUPERNAGRODA] 24.Xll
141. Kazdy sms w LOTERll [ZNAK TOWAROvVY]wys]any pod 7226 wchodzi takze do gry o
Nagrode Loterii:]SUPERNAGRODA]24.Xlll
142. Spelnienie marzen jest na wyciagniecie rekil
143. Mozesz spelnic marzenial
144. Mozesz wygrac dzis [nagroda]
145. Zgarnij BONUS XXXX szans/los6w w grze o [nagroda]
146. Zgarnij PREMIR SZANS -- a2 XXXI
147. Odbierz PREMIRXXX szans/los6w
148. TERAZ ka2dy SMS mn02y Twoje losy x XX
149. TERAZ ka2dy SMS to + XX% do Twojej puliszans na wygranq

150. Traf bonus - gwarantowana PREMIA to XXX szans lub JESZCZE WIRCEJ151

152.
153.
154.

155.
156
157
158
159
160

odpisz: [komenda]
LOSOVyYBONUS - wylosuj SUPER BONUS I SMSeml UWAGA
[ub wiQcej za odpisanie: [komenda]
Dzis na pewno rozdamy
Dzis na pewno rozdamy [nagroda] [po godz.]
Dzis ktos na pewno wygra
Dzisiaj co najmniej dwa finalyl
W Szczesliwel Loterii dzig do wygrania:
W Loterli SzczQgliwa13
W Loterii Spe+nijMarzenia
W Loterii (nazwa audycji)
W Loterii (dowolna tread)

[INSTRUKCJAWYSLANIASMS]

1. Odpisz[komenda]pod7226.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odpisz [komenda] pod 7226

10.

Dzisodpisz[komenda]na7226

Zg+og
siQImieniempod numer7226
Wys[ij do nas [komenda] pod 7226
Odpisz nam [komenda]

Wyslij [komenda] pod 7226 a wejdziesz do gry

wyslij[komenda]pod7226
Wyslij[komenda]pod7226.
Wystarczy ze wys]esz [komenda] pod 7226,

I I . Dziswys]ij[komenda]na 7226

12. Wystarczy ze wys]esz [komena] pod 7226
13. Czekamy na Tw6j sms z [komendal pod 7226
14. Terazwys]ij[komenda]
pod7226
15. Przedstaw siQ Imieniem pod numer 7226
16.
17.
18.

Wys[i] do nas [komenda] pod 7226
Wystarczy 2e wys]esz [komenda] pod 7226
Do godziny (...) odpowiedz sms XXXX pod 7226
19. Do godziny) odpisz [komenda] pod 7226,
20. (Do godziny) odpisz (KOMENDA) pod 7226,
21.
22.

(Dogodziny)odpisz[komenda]pod 7226
(Dogodziny)odpisz(KOMENDA)
pod 7226

23.
24.
25.
26.

(Do godziny) przeslij (KOMENDA) pod 7226
(Do godziny) wys]ij [komenda] pod 7226
Wystarczy le (ao godziny) wyslesz (KOMENDA).pod .7226
(Do godziny) czekamy na Tw6j sms z [komenda] pod 7226
27. Teraz odpisz (KOMENDA) pod 7226
28. (Dogodziny)slij (KOMENDA)pod 7226
29 (Do godziny) s]ij [komenda] pod 7226
30. mozesz Ws[ac sms o tresci]komenda] pod 7226
31

wystarczy wys]ac sms o tresci [komenda] pod 7226

32 nalezv wvs]ac sms o trescitkomenda] pod 7226
33 trzeba wys]ac sms o tresci]komenda] pod 7226

34. trzeba wys]ac [komenda] pod 7226
35. na[ezy wys]ac [komenda] pod 7226
36 nalezy wys]ac sms: [komenda] pod 7226
37

Mozeszodpisac[komenda]pod7226

38 Wystarczy odpisac [komenda] pod 7226

za 2.46zl

minimumXXX szans

[TRESCI DODATKOWE]
1.
2.
3.
4.
5.

a po XX:XX mozesz wygrac extra XXXzl
a (nagroda) moze byc dzis Twoja/Twoj/Twoje
a dzis mozesz byc bogaty/bogata
a dzis m02esz sie wzbogacic nawet o
a dzis mo2esz siQ wzbogacic

6. a dzis mozesz wygrac(nagroda)

7. aby zagraco gotowke
8.

aby zagrac o (nagroda)

9. a juz po (godzina) mozesz wygrac [nagrodal
10. a jeszcze dzis mozesz sie wzbogaci6

11. Nie przegaptej szansyl
12. iwejdziesz do gry o rekordowagotowkel
13. iwejdziesz do gry o wielka gotowkel
14. a dodatkowo po (godzina) mozesz wygrac XXXzl
15. a jeszcze dzis mozesz sie znacznie wzbogacicl
16. a mozesz byc bogaty
17. a juz po (godzina) mozesz wygrac XXX zl w rundzie dodatkowej
18. Mozesz wygrac wielka gotowkel
19. a mo2esz dzis wygrac super gotowke
20. A mozesz dzis wygrac super(nagroda)
21. aby zagrac o te wielka kase. Powodzenial

22. iwejdzieszdo gryo(nagroda)
23. a wejdziesz do gry o wlelka gotowkel
24. izagrasz dzis o ogromna fortunes
25. a nagroda glowna XXX zl mode by6 dzis Twojal
26. a (nagroda) m02e by(5dzis Twojn'wojel

27. a mozeto wlasnieTy dzis wygrasz.
28. iczekaj na nasztelefon
29. a zagraszo (nagroda).Final po (godzina)
30. i otworzyszself z XXX
31. A Ty zagraj dzis o(nagroda).
32. aby wejsc do gry
33.
34.
35.
36.
37.
38.

iczekaj na nasz telefon. Nie przegap okazji.
a jeszcze dzis mozesz sie wzbogaci6
Nie przegap tej szansy iwzbogac sie.
Nie przegap szansyl
Rozgrzej siQfina+emo XXX
a dzis mozesz sie wzbogaci6

39. a zagraszo (nagroda)I
40. a zagrasz m.in.o XXX zl.
41. a zagrasz dzis o wielka gotowke

42. Nie przegapszansy.
43. a zagrasz dzis o ogromna fortunes

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Odbierz nasz telefon aby wygrac (nagroda)
a wejdziesz do gry o wielkie pieniqdze
a dodatkowo po XX:XX mozesz wygrac (nagroda)
a dzis zagrasz o wielkie pieniadze
a wejdziesz do gry o rekordowa gotowke.
a w tej grze zagrasz o gotowke
a juz po XX:XX mozesz wygrac XXX

51. Pomozszczesciul
52. To mozebycTwoj dzienl

53. Niech ten dzien nalezy do Ciebie

54. Daj sobieszanse.
55. a wejdziesz dzis do dw6ch fina+6w
56. a wejdziesz do trzeciego finalu

57. a wejdzieszdo fina+uo (nagroda)
58. a jeszcze dzis mozesz sie wzbogacic

59. i juz po (godzina) mozesz wygrac XXXzl extra.

60. ajednym smsem zagrasz o(nagroda) i(nagroda).
61 . aby do+qczy6 dzig do LOTER]] [ZNAK TOWARO\ATY].
62. Wygraj dzis dla del/niego.
63. Wygraj dla ukochanej/ukochanego
64. Wygraj dzis dla swojel kobiety
65. wygraj na d+ugiweekend[miesiqc]
66. wygraj dzis XXX
67. wygraj w weekend XXX
68. B+yskawicznawygrana.
69. W finale rekordowa got6wka xxx zl
70. Dzis(wskazaniewydarzenia)
71. Z okazji(wskazanie wydarzenia)
72. w (wskazaniewydaaenia) wygraj
73. Najlepsze 2yczenia w dniu Twojego gwiQtal
74. A nagroda g+6wnato XXX zl
75. Wygraj dzig t+ustqgotowke XXXz+
76. zyskasz YY szans zebranych w [dzien tygodnia]
77. zdobedziesz YY extra szans/losow
78. A zwiQkszysz swojq nagrodQo [kwotal
79. a otrzymasz YY szans w losowaniu
80. aby otrzyma6 YY szans w losowaniu finalisty
81. aby zyska6 YY szans na final z (nagroda)
82. a zdobQdzieszYY szans na wygranq
83. a Twoj numer YY razy/x wejdzie dzis do losowania finalisty
84. Na [wydarzenie] wygraj
85. Na dzien matki
86. Na dzietqojca
87. Na dzie6 [wydarzenie]
88. Wygaraj dla swojej mamy
89. Wygraj dla swojego taty
90. Z okazji dnia matki
91. z okazJi dnia ojca
92. Pierwszy dzien lata
93. Z okazji [wydarzenie]
94. Wygraj d]a [osoba]
95. Zagraj teraz o XXX
96. Jednoczesniewejdz do gry o XXX extra
97. Po XX:XX wygraj dodatkowe XXX
98. Przedluz urlop, wygraj XXX
99. W ten letni dzien
100. W ten mro2ny dzie6
101 . W ten jesienny dzie6
102. W kolejny goracy dzien

103. W dziengoracego
lata
104. Pojedz na wczasy, zagraj o XXX
105. Zafunduj sobie wakacje
106. Gory czy morze? Wygraj XXX i Wledz na wakacje marzen

107. Gory czy morze?Wygraj XXX
108. Wygraj na wspaniale wakaqe nawet XXX
109. Marzy'CI sie plaza? Wygraj XXX i pojedz na wakacjel
110. Marzy Ci sie plaza? Wygraj XXX
1 11 . Wygral pieniadze na wakacyjna przygodel
112. To czar na [wydarzenie] porzadki w naszych sejfachl
113. Zr6b porzqdek w naszych sejfach
114. Graj tez o XXX w rundzie dodatkowej
115. Wiecej informaqi graz regulamin loterii na 2win.pl
1 16. By wejsc do gry o nawet [nagrodall

117. Bywejscdogry
118. By zagrac

119. By dolaczycdo gry
120- bywejscdo gry
121. aby wejsc do gry
122. a wejdziesz dzis do dw6ch/trzech fina+6w

123. Po XX:XX czeka extra [nagrodadodatkowa]
124. Po XX:XX do wygrania extra [nagrodadodatkowa]
125. a po XX:XX w rundzie dodatk. extra [nagrodadodatkowa]

126. aby zagraco [nagrodal
127. Takiej szansy nie mozna przegapicl
128. Takiej okazjinie mozna przegapicl

129. lsprawd2 czy wygrasz w naszejEKSPRESOWEJ RUNDZIEI
130. 1sprawd2 czy otrzymasz szczQgliwywygrany kodl
131 . Sprawd2 czy masz dzig szczQgcie

132. Sprawd2czy szczQgcie
ma TwojeimiQ
133. Sprawd2czy Twoje imiQma dzig szczQgcie
134. Jegli wygrasz. od ram siQdowiesz - Radiowa zdrapkal Sprawd2 SMSem czy masz wygranql
135 RUNDA-NIESPODZIANKAI TERAZ m02esz sprawdziC I SMSem, czy masz [nagrodQll
136 Zg+ogsiQ przez najbli2sze XX minut/do godz. HH:MM iod ram sprawd2 czy wyrgywaszl

lnaaroaal

137 Oto Tw6j kod - [kod] - sprawd2 na strode cadres.www] czy pod kodem jest nagroda]
138 Sprawd2 na [stronawww] czy Tw6j kod [kod] wygrywa
139

Dzig specjalna rozgrywka - przez najbli2szq [godzinQ / x godzin / x minut] m02esz odebra6
kod iod ram sprawdzi6 czy wygrywasz [nagroda]. Aby odebra6 kod [instrukcja wys+aniasms]

140

Sprawd2 czy wygrywasz I SMSeml Wystarczy, 2e odpiszesz [komenda]/2,46z+isprawdzisz
sw6j kod ze strong [strona www]
141 W tej rundzie do godziny HH:MM rozajemy kodyl Odbierz sw6j. Jegli masz wygrany kod [nagroda]jest Twojal
142 Inwazja Nagrod: W zwiqzku z [rodza[ zdarzenia/awariiu operatora. itp] informujemy, 2e jskutek
awarii, wydarzenia]
143 Inwazja Nagrod:lnformujemy o chwilowych k+opotach technicznych niezale2nych od
organizatora. jtre96 wyjagnienia. np. .,Pa6stwa losy naliczajq siQ poprawnie / bierzesz udzia+
w losowaniu/ Tw6j SMS zosta+zarejestrowany"]

POZOSTALE
PRZYK{XDYTREgCIiNNEGOTYPU

l

7226/ + /INFORMACJA o SKUTKU vvYSLANIA SMS/ + /koszt SMS. odnosnik do

2

/NAZWA PROMOCJI/ + /Zacheta do wyslania SMS o danes tresci na numer 7226/ +

3

/NAZWAKOMUNIKATU/:/INFORMACJAPROFILUJACA/+ /ZACHETADO v\rYSLANIASMS

REGULAMINU/
/INFORMACJA o SKUTKU V\rYSLANIASMS/ +/koszt SMS, odnosnik do REGULAMINU/
o danej tresci na 7226/ + / INFORMACJA o skutku wyslania SMS/ + /DODATKOWA ZACHETA/
4

+ /kosztSMS. odnosnikdo regulaminu/
/0KRESLENIEDATY- SPECJALNEJ0KAZJl- GODZINY/:/INFORMACJA
o NAGRODZIE/+
/ZACHETA

DO WYSLANIA

SMS/ + /INFORMACJA

0 SKUTKU WYSLANIA

SMS/ + /koszt

SMS, odnosnik do Regulaminu/
5

6

7

/NAZWA PROMOCJI - PREMll /: /INFORMACJA o NAGRODZIE lub NAGRODACH/ +
/ZACHETA DO WYSLANIA SMS o danej tresci na 7226/ + /SKUTEKVVYSLANIASMS/ +
/DODATKOWA ZACHETA do VVYSLANIASMS/ + /Koszt SMS, odnosnik do Regulaminu/

/INFORMACJAo ILOSCI DNI do KONCA LOTERll/ + /INFORMACJAo NAGRODACHdo
wygrania/ + /Zacheta - instrukcja wyslania SMS/ + /SKUTEK vvYSLANIA SMS/ +
/DODATKOWAZACHETA/+ /KOSZT.REGULAMIN/
/INFORMACJATECHNICZNA/+ /DALSZE INSTRUKCJE/+ /informacjao NAGRODZIE/+
/ZACHETADO PODJECIAAKCJI np wyslanieSMS/ + /KOSZT,regulamin/

8

/INFORMACJA o LOSOWANIU/ + /INSTRUKCJA VVYSLANIA SMS/ + /DODATKOWA

9.

ZACHETA/+/KOSZTSMS/
/INFORMACJA o LOSOWANIU/+ /INSTRUKCJA VVYSLANIASMS/ + /INFORMACJA 0
NAGRODACH/+ /DODATKOWAZACHETA/+ /KOSZTSMS/

IO. /INFORMACJA SYSTEMOWA - KOMUNIKAT TECHNICZNY/ + /OKRESLENIE RODZAJU

KOMUNIKATU/+ /INSTRUKCJA POSTEPOWANIA/+ /SKUTEK PODJECIA PODANEJ
AKCJI/+ /opcjonalnie- KOSZTY/
ll./INFORMACJA NAWIAZUJACA DO POLACZENIA GLOSOWEGO/ + /ZACHETA DO
WYSLANIA SMS/ +/INFORMACJA O NAGRODACH/ +/DODATKOWA ZACHETA VVYSLANIA

SMS/+/KOSZTSMS/
12./PYTANIE DOTYCZACELOTERll- OPINll/ +/ZACHETA DOWYSLANIA SMSJAKO SZANSY
NA KOLEJNANAGRODE/+ /SKUTEK vVYSLANIASMS/ + /DODATKOWAZACHETA/ +

/KOSZTSMS/
13./INFORMACJA PRZYPOMINAJACAO LOTERll/ + /INFORMACJA O AKTUALNYCH
NAGRODACH/+ /INSTRUKCJAvVYSLANIASMS/ + /DODATKOWAZACHETA/+ /KOSZT
SMS/
14. /INFORMACJA PRZYPOMINAJACA O ZASADACH LOTERll/ + / ZACHETA DO VVYSLANIA
15

SMS/+ /INFORMACJAO NAGRODACH/+ /KOSZTSMS/
7226/ + /INFORMACJA o SKUTKU WySLANIA SMS/ + /koszt SMS, odnosnik do
REGULAMINU/
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/INFORMACJA PRZYPOMINAJACAO LOTERll/ + /INFORMACJA O AKTUALNYCH
NAGRODACH/+ /INSTRUKCJAVVYSLANIASMS/ + /DODATKOWAZACHETA/+ /KOSZT
SMS/

17. /INFORMACJA PRZYPOMINAJACA O ZASADACH LOTERll/ + / ZACHETA DO VVYSLANIA

SMS/+ /INFORMACJAO NAGRODACH/+ /KOSZTSMS/
18. Witamy w Loteria w W RMF MAXXX I Odbierz szanse na wygrana nawet /NAGRODA/-za
2,46zl odpisz LOSIAlbo wejdz na www izgarnijMEGA BONUS DNIAI
19. Masz /ILOgC SZANS/ na /NAGRODA/i masz kolejna szanse. jesliza 2.46zl odpiszesz LOSTA
na www masz do odebrania MEGA BONUS I
20. RMF MAXXX
MAXXX spelnia
spelnia marzenial
marzenial Masz
Masz /iLOfC
/iLOfC SZANS/
SZANS/ na az /NAGRODA/I Co zrobisz z kasa
jesliwygrasz? Zastanow sie iodbierz WSZYSTKIE BONUSY DNIA na www
21. Dzien dobry w Loteria w W RMF MAXXX I Twoje szanse w grze o m.in. /NAGRODA/to /ILOSC
SZANS/I A teraz ze strony www odbierz SUPER BONUSI
22. Masz /ILOgC SZANS/I Kto wie. moze dzis zadzwonimy z Radia RMF MAXXX wlasnie do Ciebie
i wygrasz az m.in. az /NAGRODA/? Po bonus dnia wejdz na www
23. Wejdz na www iodbierz bonus dnia, az losowl Mozesz tez odbierac szanse SMSem za 2,46zl
po odpisaniu LOSTDo wygrania m.in. /NAGRODA/
24. RMF: Milo Cie widziecl Odbierz szanse na m.in. /NAGRODA/lub /NAGRODA/. Pisz:
LOS{Rl2,46zl lub kliknij po wszystkie szanse dnia www
25. To jest link www gdzie mozesz odebrac BONUS DNIAI Mozesz tez odebrac szanse SMSem za

2,46zl po odpisaniuLOS Dzis do wygrania az /NAGRODA/
26. Aktualnie masz /ILOfC SZANS/ na m.in. /NAGRODA/ iaz

wejdznawwwiodbierz megabonusdnial

/NAGRODA/I Chcesz wiecej.
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27. Dzis w Loteria w W RMF MAXXX mega premia do odbioru po kliknieciu w link wwwtRllub
szanse po odpisaniu LOS{Rl2,46zl Dzis do wygrania m.in. /NAGRODA/
28. Obecnie masz juz /tLOfC SZANS/IA teraz mamy dla Ciebie mega bonus dnia szans na
/NAGRODA/I Mozesz go odebrac ze strony www Kliknijl
29. No isuper, teraz masz /ILOgC SZANS/I Sluchaj RMF MAXXX iodbierz wszystkie szanse dnia
ze stronywwwl Do wygraniam.in./NAGRODA/./NAGRODA/I
30. Dzien dobryl W Loteria w W RMF MAXXX mamy dla Ciebie bonus dnial Jest dostepny na
strode www asbopisz LOS po kolejna szanse na /NAGRODA/ltRl2,46zl
31. Sejfy w Loterii RMF MAXXX sa upchanepo brzegi, m.in. /NAGRODA/iaz /NAGRODA/I
Odbierz szanse, slij LOS{Rl2,46zl lub wejdz na www po szans
32. Masz juz /ILOgC SZANS/I Koaystaj z bonusow. bo to Twoja przepsutka do wielkiej wygranej,
nawet /NAGRODA/IPo bonus dnia szans wejdz na www
33. Loteria w W RMF MAXXX to szansa na duze pieniadzel Pisz LOS iodbierz szanse na m.in
/NAGRODA/{Rl2,46zl lub wejdz tu wejdz na www po bonu?
34. Loteria w W'RMF MAXXX to szansa na duze pieniadzel Pisz LOS iodbierz szanse na m.In.
/NAGRODA/{Rl2.46zl lub wejdz tu wejdz na www po .Pgnus
35. Odbierz teraz dodatkowa szanse na m.in. /NAGRODA/I OdPisz LOS{Rl2.46zlub wejdz po
mega bonus na wejdz na www
36. Masz dzis /iLOfC SZANS/IZwiekszajswore szanse na wygrana : m.in /NAGRODA/iaz
/NAGRODA/I Odbierz wszystkie bonusy dnia na www

INFORMACJEPROFILUJACE
l
2
3

4
5

6.

Wiadomoscdla Pad/Pana z nr/NR TELEFONU/
/IMIE/ specjalna wiadomosc dla Ciebie
Specjalna wiadomosc dla osoby z numerem/NR TELEFONU/
Specjalna wiadomosc dla Pad/Pana z numerem/NR TELEFONU/
/IMI E/ + dalsza czQgCwiadomogci wedlug za+qczonychschemat6w
Wiadomosc dla osoby z nr/NR TELEFONU/
INFORMACJATECHNICZNA

l

Z powodu chwilowej awarii, mogles nie otrzymac potwierdzeniaotrzymania szansy.

2

Otrzymales

Przepraszamy za klopot. Tw6j SMS zostal uznanyl

3
4

bledna wiadomosc.

Prawidlowa

tresc komunikatu

to: /tre96 prawid+owego

komunikatu/
Tw61SMS zosta+uznany. z powodu op62nie6 po strode sieci, nie mogligmy poinformowa6 CiQ
o tym wczegniej
Z powodu przeciq2enia sieci. wiadomogci zwrotne mogq przychodzi6 z drobnym op62nieniem.
Uprzejmie przepraszamy za k+opoty.

INFORMACJA
O NIEPOPRAWNEJ
TRE£CISMS
1.

Bledny SMS. Aby poprawnie zarejestrowa6 1osw losowaniu odpisz SMSem o trefci

/KOMENDA/na/NR BRAMKI/

2. Tylko SMSy z trescia wskazana przez Organizatora biora udzia+w loterii. Sprawdz SMSa i

wyslijjeszczeraz
Jeslinie chcesz otrzymywac powiadomien o grze izaproszen do zwielokrotniania szans na final o
nagrode glowna, wyslij STOP.LOTERIA pod darm.numer XXXX

Za+8czniknr 4 glo.Reaulaminu
Komunikaty potwierdzajqce wziQcie udzia+uw Rundzie Dodatkowej

1.

Na ka2dy SMS przychodzqcy w czasie trwania Rundy Dodatkowej
1 . Loteria [ZNAK TOWARO\ATY]:Trwa Runda Dodatkowa. w ktorej mozesz wygrac (nagroda)
Rozstrzygniecie juz za chwilel
2. LOTERIA [ZNAK TOWAROvVY] Grasz w rundzie dodatkowej o dodatkowe XXX zl. Ka2dy
SMS zwieksza szanse na wygranq. Powodzenial
3. LOTERIA [ZNAK TOWARO\ATY]Trwa Runda Dodatkowa, w ktorej mozesz wygrac (nagroda)

Rozstrzygnieciejuz za chwilel
4. LOTERIA [zNAK TOWARO\nn] Grasz w rundzie dodatkowej o dodatkowe XXX zl. Ka2dy
SMS zwieksza szanse na wygranq. Powodzenial

2

5

LOTERIA [ZNAK TOWARO\nn] Trwa Runda Dodatkowa. w ktorej mozesz wygrac (nagroda)
Rozstrzygniecie juz za chwile. W sejfach czeka te2 m.in. XXX z+oraz XXXI

6

LOTERIA [ZNAK TOWARO\ATY]Trwa Runda Dodatkowa, w ktorej mozesz wygrac (nagroda)
Rozstrzygniecie juz za chwile. W sejfach czeka te2 minimum XXX z+oraz XXXI

7

LOTERIA [ZNAK TOWAROWY] Trwa Runda Dodatkowa, w ktorej mozesz wygrac (nagroda)
Rozstrzygniecie juz za chwile. W sejfach czeka te2 minimum XXX z+.(nagroda) oraz XXXI

Komunikat wysy+anydo zwyciqzcy Rundy Dodatkowej

LOTERIA [ZNAK TOWAROWY] Gratulujemy, w naszej Rundzie Dodatkowej to wlasnie Ty wygrales
(nagroda Rundy Dodatkowej)I Zadzwonimy do Ciebie juz za chwilel
LOTERIA [zNAK TOWAROvVY] Gratulujemy, w naszejRundzie Dodatkowej to wlasnie Ty wygrales
(nagroda Rundy Dodatkowel)I Zadzwonimy do Ciebie juz za chwilel

3

Komunikat wysy+any do os6b kt6re wziqly udzia+w Rundzie Dodatkowej (z wyjqtkiem
zwyciqzcy) - (opcja)

Inwazja Nagrodl Runda Dodatkowa zakonczona. Mime ze nie udalo Ci sie wygrac (nagroda rundy

dodatkowel), wciaz masz szanse na (nagroda)I Powodzenial

[KOSZTSMS'a]
/2,46zl
za 2,46zl
[REGULAMIN]

reg:2win.pl
regulamin: 2win.pl

Przyk+adyzastosowania opisanych schemat6w
{NAME.W} Moze ten sms okaze sie szczesliwy iwygrasz nawet XXX.XXXzlIBodzis tyle do

zgarnieciaw SzczesliwejLoteriaw W RMFMAXXXI Pisz:RMF{R}Reg
{strona www}/2,46zl
{NAME} 13-ego w piatek, po wyborze sejfu w RMF MAXXX,na 100% masz XX.XXXzllMozliwe tez
POLMILIONAIOdbierz 130 szanslIR}Do 13 odpisz BIORE{R}Reg{strona wwwlIRl2,46zl
{NAME} A co jeslito Ty dzis wygrasz 3 nagrody w RMF MAXXX?XXX.XXXzl,XXX.XXXzliXXX.XXXzll
Zglos sie IOdpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
{NAME} czy mozemy dzis dodac Twojnumer do 3 1osowanw RMF
MAXXX?IR}XXX.XXXzlIR}XXX.XXXzlIR}XXX.XXXzlIR}Jeslitak,
Odpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona
wwwlIR}Orga nizator 2win spzooIRl2,46zl
{NAME} czy zgadzaszsie na podwojne losowanie Twojego numeru w RMF MAXXX? Kwoty:
XXX.XXXzliXXX.XXXzl.Odpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwltR}Organizator 2win

spzooIRl2,46zl
{NAME} Dobra wiadomosclPo wybraniu sejfu dzis w W RMF MAXXXna 100% wygrasz XX.XXXzl,

XX.XXXzl,
XX.XXXzl,XXX.XXXzllZa2,46zlodpisz: {KOMENDAlIR}Reg:{strona www}
{NAME} Dzis po wyborze sejfu w RMF MAXXX, na 100% maszXX.XXXzlIMozliwe tez CWIERC
MILIONA ZLO'rYCHIZglos sie do grylZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAliR}Reg{strona www}
{NAME} jeslidzis w W RMF MAXXXwybierzesz sejf, masz
pewneIR}XXX.XXX{R}XX.XXX{R}XX.XXX{RllubIR}XX.XXX zlotychIR}Odpisz:

{KOMENDAJ{R}Reg

{strona wwwlIR}Orga nizator 2win spzooIRl2,46zl
{NAME} jestes pod telefonem? Do 9 wyslij: JESTEMilSMSem odbierz 300 szansna m.in.

gwarantowane XX.XXXzliXXX.XXXzlltR}SlijJESTEM{R}Reg
{strona wwwlIRl2,46zl
{NAME} Ktora walizke wybierzesz, gdy zadzwonimy do Ciebie z Radia RMF? Do wygrania m.in.
XXX.XXXzllOdpisz:{KOMENDAlIR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
{NAME} Piszemy do Ciebie z Loteria w W RMF MAXXX:iR}Zglos sie do gry o gwarantowane
XX.XXXzlIR}XX.XXXzlIR}XX.XXXzlIR}XXX.XXXzl
I Za 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona www}
Ale mozesz miec dzis szczescielW Loteria w W RMF MAXXX sa do zgarniecia m.in. 2 nagrody
glowne XXX.XXXzliXXX.XXXzllSlijOK{R}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
Alert z RMF MAXXX : Rozdalismy wczoraj IXX.XXXzlIDzis minimalna wygrana to XX.XXXzllOdbierz
swoja szanse - odpisz: {KOMENDAlIR}Reg {strona wwwlIR}Organizator 2win spzootRl2,46zl
Angelika cieszy sie wygrana w Radiu RMF MAXXX . Moze dzis jest Twojdzien? Odbierz szanse na
min. XX.XXXzl- odpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
Angelika wlasnie wygrala XXX.XXXzlwW RMF MAXXX- Ty wygraj nawet XXX.XXXzljuz terazlZa
wybranie sejfu masz gwarantowane XX.XXXzllZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAltR}Reg:{strona www}
Blyskawiczny bonus w W RMF MAXXX na gwarantowana KASEXX.XXXzlIDo wziecia tez XXX.XXXzll
Do 15:10 kazdy SMS: KASA= llllszans
na wygranalIR}Reg: {strona www}/2,46zl
Bonus +4001IR}KazdySMS z haslem: START= 400 szans na m.in. XX.XXXzllub nawet
XXX.XXXzllIR}Do
9:40 odpisz: STARTizacznijdobrze dzienliRleg {strona www}/2,46zl
Bonus LASTMINUTE na GWARANTOWANAWYGRANAw RMF MAXXXITo XX.XXXzlIA moze nawet
XXX.XXXzl?Do 14 wyslij WYGRANAimasz 1400 szanslIR}Reg:{strona www}/2,46zl
BONUSna ostatnie losowanielPo wybraniu walizkiw W RMF MAXXXmasz pewne XX.XXXzllub az
XXX.XXXzllOdbierz 1450 szansIDo 16:30 wyslij: FINAL{R}Reg:{strona www}/2,46zl
Chcemy dodac Twojnumer

do 2 1osowan w RMF MAXXX?IRlIRll)

XXX.XXXzltRl2)

XXX.XXXzlIRlIR}Potwierdz- za 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win
SPzoo

Co za dzien w RMF MAXXXI Padlo XX.XXXzl,a teraz jak wybierzesz sejf, masz gwarantowane AUTO
lub XXX.XXXzllIR}Za2,46zl odpisz: 1615 izgarnij 1615 szanslIRlIR}Rea: {strona www}
Co za dzienIDzis w W RMF MAXXX po odebraniu telefonu gwarantujemy Renault Clio lub kase od
XX.XXXzldo XXX.XXXzlI Za2,46zl odpisz: TAK iodbierz 555 szansIRltR}RegLlstrona www}
Co za dzien lIR}Jesli dzis wybierzesz sejf w RMF MAXXX, na ]-00% wygrasz XXX.XXXzl,XX.XXXzl,

xx.xxxzl, XX.XXXzllub XX.XXXzlI Za 2,46zl odpisz: {KO
Coraz wiecej pieniedzy w sejfach RMFlIR}Dzis gwarantowane XX.XXXzl,XX.XXXzllub az POL
MILIONAIZapisz sie do gry ISMSem IOdpisz: {KOM
czy POL MILIONA zlw W RMF MAXXX trafido

Ciebie? ZobaczymylZglos sie po szanse na to, ze

zadzwonimy do CiebielZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win
SPzoo

Czy POLMILIONA zlw Inwazja Nagrod w W RMF MAXXX trafi do Ciebie? ZobaczymylZglos sie po

szansena to, ze zadzwonimydo CiebielZa 2,46zlodpis;ltj$OMENDAltRlreg:{stronawww}
Czyzgadzaszsie, abysmy dodaliCie do losowania XXX.XXXzlw RMF MAXXX?Jeslitak, wystarczy,

ze za2,46zlodpiszesz:{KOMENDAlIR}Reg
{stronawww}
Czy zgadzasz sie, bysmy dodaliCie

do losowania XXX.XXXzlw RMF MAXXX? Jesli tak, wystarczy, ze

za2,46zldo 11:30odpiszesz
SUPER
idodg
Do losowania w W RMF MAXXXzostalo niewiele czasul Wykorzystaj szanse na
wygrana:IR}TOYOTAAYGOlub XXX.xxxzllIR}Do 16:15 odbierz 1615 szans,slij 1615tR}Reg.{strona

www}/2,46zl
Do losowania zostala niecala godzina, a nie mamy od Ciebie zgloszenialZgarnij 2000 szans na
m.in. POLMILIONA ZLI Do 16:20 slij: PREMIA{Rlreg:{strona wwwltRl2 46zl
Do wygrania XXX.XXXzl,XX.XXXzllub XX.XXXzlIDo 13:15 odpisz GRA pod 7226, aby zdobyc 999

szans.Wygrananaprawdemg
Dobra wiadomosc {ZMIENNAlll

Po wybraniu walizkidzis w W RMF MAXXX na 100%

wygraszXXXtys,XXXtys,XXXtys,xxxtys
lub XXX.XXXzl
I Za2,46zlodpisz:{KOMENDAltR}Reg:
{strona
www}

/

Dzis do wygrania m.in. minimum XX.XXXzllub nawet POLMILIONAI RMF MAXXXwybralo Ciebie,
aby przekazac Ci te nowinelOdbierz

szanse, odpisz {KOMENDAlIR}Reglstrona

www}/2,46zl

Dzis do wygrania w W RMF MAXXX m.in.:IR}XX.XXXzlIR}XX.XXXzlIR}CWIERCMILIONA zlIR}Odbierz

szansena wygrana IOdpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona www}/Organizator 2win spzoo/2,46zl

Dzisdo wziecia:IRXX.XXXz]IR}XX.XXXz]IR}XX.XXXz]iR}XX.XXXz]IR}XXX.XXXz]iR]IR}Do].1:10
dziala
bonus 222 EXTRAszanse na wygrana IZa2,46zl odpisz: EXTRA/reg {strona www}
Dzis gramy m.in. oXX.Xxxzl, xx.XXxzl, XX.XXXzllub CWIERCMILIONA zlIR}Tyle mozesz wygrac, jesli
trafisz na antene RMFIOdbierz los - Odpisz: {KOMENDAJ{R}Reg{strona www}/2,46zl

Dzisgramy m.in. oXX.xxxzl,xx.XXXzl,xx.XXXzllub XXX.XXXzllIR}Tyle
mozeszwygrac, jeslitrafisz
na antene RMFIOdbierz szanseltR}Odpisz: {KOMENDAlIRlreg {strona www}/2,46zl
Dzisgramy o XX.XXXzl,XX.XXXzl,XX.XXXzllub CWIERCMILIONA ZLlIR}Tyle mozesz wygrac, jesli
trafisz na antene RMFIOdbierz szanselOdpisz: {KOMENDAlIRlreg {strona www}/2,46zl
Dzisgramy o XX.XXXzl,XX.XXXzl,XX.XXXzllub CWIERCMILIONA zlIR}Tyle mozesz wygrac, jesli
trafisz na antene RMFISpelnijmarzenia IOdpisz {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwltRl2,46zl
Dzis ktos na pewno wygra AUTO lub POLMILIONA ZLI Do wygrania rowniez gwarantowane
XX.XXXzllZgarnij 500 szans - do 9:40 odpisz: CHCE{R}Reg{strona www}/2,46zl
Dzis ktos na pewno wygra FIATATYPOlub POLMILIONA ZLI Do wygrania rowniez minimum
XX.XXXzliXX.XXXzllOdpisz: GRAM{R}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
Dzis mozesz wygrac gwarantowane XX.XXXzllub nawet XXX.XXXzllChceszzwiekszyc swoje
szanse?Do 12:50 kazdy sms: KASA= 777 szanslSlij: KASA{R}Regtstrona www}/2,46zl

Dzismozeszzgarnac:tRlIR}XX.XXXzltR}XX.XXXzlIR}XXX.XXXzllllIR}Jedna
z tych nagrod bedzie
Twoja, jak wybierzesz sejf w W RMF MAXXX IZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}Reg:{strona www}
Dzis na 100% masz XX.XXXzl, jesliwybierzesz

sejf w RMF MAXXXIMozliwe

tez 2 MEGA NAGRODY:

XXX.XXXzliXXX.XXXzllZa2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}Reg:{strona www}/Org: 2win spzoo
finalw W RM F MAXXX tuz tuzlZ tejokazjiodbierz

az 2000 szans m.in. na GWARANTOWANE

XX.XXXzlalboaz POLMILIONAI Do 15:05 odpisz: FINAL{Rlreg {strona wwwlIRl2,46zl
Finalw W RM F MAXXX za chwile IZ tejokazjiodbierz az 999 szansm.in. na gwarantowane
XX.XXXzlalboaz CWIERCMILIONAI Do 16:20 odpisz; FINAL{RJreg{strona wwwJ{Rl2,46zl
Finalw RMF MAXXX:IRljesliwybierzesz

walizke w RMF MAXXX, wygrasz:IRlIR}POL MILIONA

ZLOTYCH{RllubIR}AUTO{RlIR}Za2,46zl
do 16:25 pisz FINALiodbierz 2000 szanslIRlIR}Reg:{strona

www}
finalwakacjiw RMF MAXXX: ktos na pewno wygra AUTO lub POLMILIONAI Do wygrania
takzeXXXtys,XXXtys,XXXtyslWejdz do gry - odpisz: {KOM ENDAlIR}Reg{strona www}/2,46zl
finalwakacjiw

RMF MAXXX: ktos na pewno wygra AUTO lub POLMILIONAI Do wygrania
tezXXXtys,XXXtys,XXXtysl
Slij:GRAM{R}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzootRl2,46zl
Finalwrzesnia w RMF MAXXX: ktos na pewno wygra TOYOTEAYGOlub POLMILIONAI Do
wygra nia takzeXXXtys,XXXtys,XXXtyslOdpisz: GRAM{RltR}Org 2win spzoo/Reg {strona
www}/2,46zl
FINAL za chwile irozdamy

minimum

XX.XXXzllub nawet 2XXXtysiecylIR}Odbierz

1200 szans na

wygrana w RMF MAXXXIDo 16:05 odeslij: FINAL{R}Reg{strona www}/2,46zl
Fortune czasem zdobywa sie od zera. Ty zacznijod 2,46zl za zgloszenie po mozliwe POLMILIONA
ZLOTYCHw RMF MAXXXIWystarczy odpisac: RMF{RlIR}Reg:{strona www}
Grajdzis

o m.in. XXX.XXXzlw

RMF MAXXXIW

sejfach m.in. tezXX.XXXzl, XX.XXXzl, XX.XXXzl.

Odpisz: {KOMENDAlIR}Reg {strona wwwJ{R}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
Grajo swoje marzeniaIDzis ktos na pewno wygra XX.XXXzlIGramy takze o XXXtysiXXXtyslOdpisz:
{KOMENDAlfR}Reg{strona wwwltR}Organizator 2winSpzooiRl2,46zl

Gwarantowana wygrana dzis w W RMF MAXXXto XX.XXXzllWystarczy na antenie wybrac walizkel

Mozliwetez XXX.XXXzllZa2,46zlodpisz:
{KOMENDAlIR}Reg:tstrona
www}/Organizator 2win
SPzoo

Gwarantowana wygrana w finale RMF MAXXXto dzis XX.XXXzllub nawet XXX.XXXzllProsimy o
zgloszenielZa2,46zl odpisz: {KOME
Gwarantowane XX.XXXzldla Ciebie? Tale masz,jak wybierzesz walizke w W RMF MAXXX IA moze

trafiszXXX.XXXzl?
Za2,46zlodpisz:{KOMENDAlIR}Reg:
{
Gwarantujemy jedna z tych nagrod po wyborze walizkiw RMF

MAXXX:tR}XX.XXXzlIR}XXX.XXXzliR}XX.XXXzltR}XX.XXXzlIR}XX.XXXzltR}Odpisz:
{KOMENDAlIR}Reg
{strona www} /Organizator 2win spzoo /2146zl
GWARANTUJEMYI iak wybierzesz dzis walizke w W RMF MAXXX xx.XXXzl,XX.XXXzl,XX.XXXzllub

XXX.XXXzl
jest TwojeltR}Za2,46zl
do091
Gwarantujemy! Jeslina antenie RMFMAXXXv\rybierzeszwalizke, na 100%maszXX.XXXzl.Mozliwe
tez XXX.XXXzllIR}Za2,46zl
odpisz: {KOMENDAliR}R
GWARANTUJEMYIJesliwybierzesz dzis walizke w W RMF MAXXX XX.XXXzl,XX.XXXzl,XX.XXXzllub

XXX.XXXzlbedzie Twoje lIR}Za2,46zl slij: OK{R}
Gwarantujemyl

Po wyborze walizkiw W RMF MAXXX wygywasz gwarantowane XX.XXXzllZa

2,46zl odpisz: {KOMENDAlIRJ{R}Wgrze tez XXX.XXXzl
I Odpisz: {KOMENDAltRltR}Reg{strona

wwwlIR}Organizator
2win spzoo
Halo? Jestes pod telefonem? Czekamy na CiebieIDzis w W RMF MAXXX moze rozdamy minimum
XX.XXXzl10dpisz: {KOMENDAlIR}

Halo? Mozemy dzis dodac Twoj numer do losowania w RMF
MAXXX?tR}XXX.XXXzlIR}XX.XXxzlIR}XX.XXXzlIR}XX.XXXzlIR}Jeslitak,Odpisz: {KOMENDAltR}Reg

{strona wwwltR}Organizator 2win snzooIRl2,46zl
Halo?! Tu Sloneczna Loteria w Radiu RMF MAXXX{R}OdbierzSZYBKIBONUSprzed losowanieml
999 szans na m.in. XXX.XXXz]]Za2,46z] do].6 odpisz: S4)IBKlIFtlregtstrona www}
Jeslidzis w W RMF MAXXXwybierzesz walizke masz gwarantowane XX.XXXzl,XX.XXXzl,XX.XXXzl,
XX.XXxzllub xxx.XXXzllIR}Odbierz 350 szanstR}Dog

/

Masz XX.XXXzlgwarantowane, jesliwybierzesz dzis walizke na antenie RMFI Mozliwe tez
XXX.XXXzll Za2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}Reg: {strona wwwlIR}Organizator

2win spzoo

Masz XX.XXXzllub lz 3 glownych nagrod IXXXtys, IXXXtys lub 2XXXtys,jesliwybierzesz walizke w
RMF MAXXXltR}Za 2,46zl odpisz: GRAM{R}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzoo
MEGA premia na wygrana w RMF MAXXXIOd XX.XXXzldo XXX.XXXzlILosydodamy tez do gry o
XXX.XXXzlIDo11:55 kazdy SMS: MEGA = 500 szanslIR}Reg:{strona www}/2,46zl
MEGA premia na wygrana w RMF MAXXXIOd XX.XXXzldo XXX.XXXzlILosydodamy tez do gry o
XXX.XXXzlIDo12 kazdy SMS: MEGA = 1200 szansliR}Reg:{strona www}/2,46zl

Mila wiadomoscllSMS daje Ci szansena m.in. XXX.XXXzlIAteraz GWARANTUJEMY
XX.XXXzlza
wybor sejfulZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}Reg: {strona www}/Org: 2win spzoo
Mila wiadomoscllSMS

daje Ci szanse na XXX.XXXzliXXX.XXXzlIA

teraz GWARANTUJEMY

XX.XXXzlza wybor sejfu IZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}Reg: {strona www}/Org: 2win spzoo
Ostanidzien,w ktorym w lz walizek w W RMF MAXXXjest XXX.XXXzl,a pewna wygrana to
XX.XXXzllub AUTOIZa 2,46zl slijOK{R}Reg {strona wwwliR}Organizator 2win spzoo
Ostatnibonus w grze o m.in. XXX.XXXzlIDo 15:25 za kazdy SMS: DODAJna 7226 masz 888 szans
na wygrana IOdpisz: DODAJ/2,46zl/reg {strona www}
OstatnibonuslChcesz 888 szans na jedna z dzisiejszych nagrod? Do 16:05 odpisz FINAL{R}W

sejfach m.in. XX.XXXzl,
XX.XXXzlinawet XXX.XXXzllIR}Reg:
{strona www}/2,46zl
Ostatniczwartek w Szczesliwej13 IWystarczy, ze \Afyslesz:
WYGRANAimasz juz szansena
XXX.XXXzlIRlIR}Reg.
{strona wwwlIRl2,46zl/Organizator 2win spzoo
Ostatnipiatek miesiaca w Loteria w W RMF MAXXX iszansa dla Ciebie na POLMILIONA ZLOTYCHI
Wystarczy, ze odpiszesz OK imasz juz szanse na wygranalIRlIR}Reg. {strona wwwJ{RJ2,46zl
Ostatniponiedzialek miesiaca w Szczesliwej 13 iszansa dla Ciebie na XXX.XXXzllWystarczy, ze
odpiszesz: {KOMENDA} MAXXX imasz juz szanse na WYGRANAlIRlIR}Reg.{strona wwwlIRl2,46zl
Ostatniponiedzialek wrzesnia w Loteria w W RMF MAXXX iszansa dla Ciebie na XXX.XXXzll
Wystarczy, ze odpiszesz RMF MAXXX imasz juz szanse na wygranalIRltR}Reg. {strona

wwwlIRl2,46zl
Ostatnia chwila na zgloszenielWykorzystaj szanse na wielka WYGRANAm.in. XX.XXXzlalbo POL
MILIONAlIR}Do 16:08 odbierz 1313 szans, slij WYGRANA{R}Reg{strona wwwlIRl2,46zl
Przeniesswoje LOSY({ZMIENNAlJjz OSTATNIEGOCZWARTKUna dzisiejsze losowanie m.in.
XXX.XXXzlw RMF MAXXX. Bonus dziala razlZa 2,46zlodpisz: OSTATNlIRlreg {strona www}

Przywitaj nowy miesiac z wygrana w RMF MAXXXI Dzis do wygrania w sejfach m.in.:

{R}XX.XXXzlIR}XX.XXXzlIR}XXX.XXXzlIR}GrajlIR}Odpisz:
{KOMENDAlIR}Reg:lstronawwwlIRl2,46zl
To Twoj szczesliwy dzien I Odbierz los na 3 nagrody w RMF MAXXX:XXX.XXXzl,XXX.XXXzli
XXX.XXXzllOdpisz:{KOM ENDAlIR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
Tu Monika z Loteria w W RMF MAXXX : dodam Twojnumer do 2 1osowanlIR}Nagrody glowne:
XXX.XXXzliXXX.XXXzlIJeslichcesz,slijOK{R}Reg {strona wwwJ{R}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
Tu MonikaIR}Codziennie losuje laureatow w loterii RMF MAXXX IMoze dzis \ArylosujeTwoj

numer? Zagrajo min. XX.XXXzlIR}Odpisz:
{KOMENDAlIR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win
spzooIRl2,46zl
Tu Inwazja Nagrod w RMF MAXXXIOdpiszIMozesz x/vygracPOLMILIONA ZLOTYCH,nie odkladaj

tego na pozniejITeraz odpisz: GRAM{R}Reg{strona wwwliR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
Tu Inwazja Nagrod w RMF MAXXXIOdpiszl Mozesz wygrac POLMILIONA ZLOTYCH,nie odkladaj
tego na pozniejITeraz odpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwltR}Organizator 2win
spzooIRl2,46zl

Twoje losy({ZMIENNAl})

z ostatniego piatku mozesz odnowic dzis w RMF MAXXXI Przenies je na

losowanie XXX.XXXzlIDo9 pisz PRZENIES{R}Bonus
dziala razIR}Reg {!trona wwwl€Rl2,46zl
Twoje mozliwe wygrane dzis w RMF MAXXX:IR}Gwarantowane

xx.xxxzlIR}XXX.XXXzlIR}XX.XXXzlIRlIR}Za2,46zl
juz terazodpisz:WYGRANA{RltR}Reg.
{strona
www}/Organizator2win spzoo
Twoje wczorajsze Easyw W RMF MAXXX mozesz odnowic DZISIDodaj {ZMIENNAl} szans na

dzisiejsze losowanie POLMILIONAI Wystarg;
Tylko dzis w W RMF MAXXXaz 2 nagrody glownelIR}XXX.XXXzlIR}XXX.XXXzl.
Odpisz: {KOMENDA} i

zagrajo nielIR}Reg{stro]]
Tylko w W RMF MAXXX mozesz wygrac I dnia az 3 nagrody
glowne lIR}XXX.XXXzlIR}XXX.XXXzlIR}XXX.XXXzl I Odbierz los I Za 2,46zl odpisz: {KOM ENDAlIR}Reg

{stronawww}
Tylko w W RMF MAXXX mozesz za I smsem wejsc do 3 1osowan nagrod

glownych:tR}XXX.XXXzltR}XXX.XXXzlIR}XXX.xxxzl.
Odpisz:tKOMENDAltR}Reg
{strona
wwwltR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
UwagaIDzis w W RMF MAXXX mozeszwygrac nawet CWIERCMILIONA zlIGrajo swore marzenial
Odpisz: {KOMENDAltR}Reg{!
UwagaIDzis w Slonecznej loterii RMF MAXXX mozeszwygrac potrojnieINagrody glowne
to:tR}XXX.XXXzltR}XXX.XXXzlIR}XXX.XXXzl{

UwagalW Szczesliwej].3 podwajamy nagrode glowna -dzis w jednym z sejfow czeka XXX.XXXzll
Zglos sie po swoj szczesliwy I

W Slonecznej loterii gramy dzis m.in. oXX.XXXzl,XX.XXXzl,
XX.XXXzliXXX.XXXzlltR}Tylemozesz

wygrac,jesli trafisz na ant
W srode po wyborze sejfu w RMF MAXXX, na 100% masz XX.XXXzll Mozliwe tez m.in. XXX.XXX
ZLOTYCHI Za 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIR}R

Wielki finalw W RMFMAXXX tuz tuzlZtejokazji odbierz az 1313 szansm.in. na
GWARANTOWANE XX.XXXzlalbo az POL MILIONAIDo

wwwlIRl2,46zl

16:08 odpisz: FINAL{R}Reg {strona

Wlasnie dzis w Inwazja Nagrod w W RMF MAXXX mozesz wygrac gwarantowane XX.XXXzllub
nawet POLMILIONA ZLIWejdz do losowania IZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAHRlreg:{strona www}
W[asnie dzis, po wyborze sejfu w W RMF MAXXX, na].00% masz XX.XXXz]IMoz]iwe tez POL
MILIONA lubXXXtyslZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAltRltR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win
SPzoo

Wlasnie Ty mozesz dzis wygrac w W RMF MAXXXaz 3 nagrody: XXX.XXXzl,XXX.XXXzliXXX.XXXzll
Zglos sielOdpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwliR}Organizator 2win spzootRl2,46zl

Wtorkowyfinalw W RMFMAXXXz nagrodagwarantowana
XX.XXXzl
juz zachwilelZ tejokazjido
16:09 odbierz 500 szans za ISMSIWystarczy odpisac: BIORE{R}Reg{strona www}/2,46zl
Wybierz walizke w W RMF MAXXXimasz PEWNEXX.XXXzllub az XXX.XXXzltRl+grasz o XXX.XXXzl
i XXX.XXXzlIDo 11:00 za2,46zl odpisz: GRAM{R}Reg{strona wwwltR}Organizator 2win spzoo
Wygrajw W RMF MAXXXnawet XXX.XXXzlalboGWARANTOWANEXX.XXXzlIJak?Wystarczy miec
odrobine szczesciaido do 09:05 odpisac: SUPER- to 333 szanseltR}Reg {strona wwwlIRl2,46zl
Wygrana XXX.XXXzldlaCiebie?tR}To mozliwe w RMF MAXXXIA minimalna wygrana toXX.XXXzlI
Odbierz 333 szanselZa2,46zl odpisz: 333iR}Reg: {strona www}/Organizator 2win spzoo

XXtys,XXXtys,FIAT500 iPOL MILIONAw radio RMFMAXXXIJedna z nagrod maze byc Twojal
Zgarnij 500 szans- do 9:40 odpisz: CHCE{R}Reg{strona www}/2,46zl
XXtys,XXXtys,JEEPRENEGADElub POL MILIONAIWygrasz jedna z tych nagrod, jesliwybierzesz
sejf w W RMF MAXXX IOdpisz: GRAM{R}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
XXtys,XXXtys,XXXtys,AUTO lub POL MILIONAIWygrasz lz tych nagrod, jesliwybierzesz sejf w
RMF MAXXXIOdpisz: {KOMENDAlIR}Reg{strona wwwltR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
XXX.XXXzl-to maksymalna nagroda ukryta dzis w sejfach RMFIPo odbior 303 dodatkowych szans
na wygrana - do 9:20 odpisz: ODBIOR{Rl2,46zl/reg {strona www}

Z ostatniejchwili:IR}Nagroda glowna w W RMFMAXXXwzrosla do XXX.XXXzlIJuz
teraz wejdz do
gryITo Ty mozesz dzis wygrac te pieniadzelIR}Odpisz: {KOMENDAlIRlreg {strona www}/2,46zl
Za 2 dni KONIECSLONECZNEJ
Loteria w W RMF MAXXX, a my mamy do wygrania dla Ciebie m.in.
az XXX.XXXzligwarantowane XX.XXXzllIR}Za2,46zlodpisz: {KOMENDAlIRlIR}Reg:tstrona www}

Za chwile losujemy laureata XX.XXXzl,XX.XXXzllubPOLMILIONAzlIDo 16:32 wyslijPIATEKpod
7226, aby zgarnac az 1666 1osowIR}OdpiszPIATEK{Rlreg:lstrona www}/2,46zl
Za kazdy SMS: DODAJdo godz. 15:25 masz 888 dodatkowych szans na super kase w W RMF

MAXXXI Odpisz:DODAJ/2,46zl /reg {strona www}
Zacznij dzien z Radiem RMF MAXXX iodbierz szanse na minimum XX.XXXzllWystarczy I SMS,
wiec szybko odpisz: {KOM ENDAlIR}Reg{strona wwwlIR}Organizator 2win spzooIRl2,46zl
Zagrajdzis o m.in. CWIERCMILIONA zl. Aby wejsc do gry odpisz: {KOMENDAlIR}Po wyborze sejfu
pewneXX.XXXzlIDaj szanse szczesciultR}Odpisz: {KOMENDAlIRlreg {strona www}/2,46zl
Zagrajo POLM ILIONAzl, XX.XXXzl,XX.XXXzllub XX.XXXzl.Aby wejsc do gry slij: RMF{R}Powyborze
sejfu pewne XX.XXXzlIDaj szanse szczesciulIRlreg {strona www}/2,46zl
Zagraj teraz o XXX.XXXzlw RMF MAXXXITylu ludziom sie to juz udalo, moze teraz Ty zgarnieszte
kaselZa 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIRlIR}Reg {strona www}
ZAKONCZENIE ROKU SZKOLNEGO w RMF MAXXX{R}XX.XXXzlIR}XX.XXXzlIR}XXX.XXXzlIRllz

tych

nagrod maze byc Twoja IWejdz do grylZa 2,46zl Odpisz: {KOMENDAliR}Reg {strona
wwwlIR}Organizator 2win spzoo
Zalozmy, ze wygrywasz gwarantowane XX.XXXzllub XXX.XXXzlw RMF MAXXX{R}Komunajpierw
sie pochwalisz? Pomysl, ajuz teraz za 2,46zl odpisz: {KOMENDAlIRlfR}Reg: {strona www}

Zaraz 3. 1osowanie w RMF MAXXXI Kto zgarnie pewne XX.XXXzl,XXXtys,XXXtys,XXXtyslub az

XXX.XXXzl?Moze TYIZa2,46zl do 16:30 odpisz: JA iwez 1450 1osowlIR}Reg:tstrona www}
Zaraz finalIMoze jednak zdecydujesz sie na gre o PEWNEXX.XXXzllub az XXX.XXXzl?Do 17:00
Twoje zgloszenie pomnozymy x 100
Zaraz losowanie w RMF MAXXX,a nie mama od Ciebie zgloszenialZgarnij 999 szans na pewne
XX.XXXzllub nawet CWIERCMILIONA! Do 16:08 odpisz: TAK{R}Reg{strona wwwltRl2,46zl
Zaraz losujemy w RMF MAXXX, a nie mama Twojego zgloszenia IOdbierz 1000 szans na pewne

XX.XXXzl,
xx.xxxzllub XXX.XXXzlIDo
16:15 slij: PREMIA{Rlreg:
{strona wwwlIRl2,46zl
Zgarnij 500 szans na POLMILIONA ZLOTYCHlub AUTOIW sejfach tez XX.XXXzliXX.XXXzlIDo 12:15
odpisz: GRAM{R}Reg{strona www} /Organizator 2win spzoo /2 46zl
Zgarnij cosyz zeszlego piatku igrajz bonusem IDzis mozesz zdobyc nawet POLMILIONA ZLOTYCHI
Bonus dziala razlZa 2,46zlodpisz PIATEK{Rlreg{strona www}
Zgarnij szanse na POL MILIONA ZL lub AUTOIW sejfach tez XX.XXXzliXX.XXXzllWejdz do
losowania nagrodlPisz OK{R}Regtstrona www}
Zwieksz swoje szansel Przenies swore losy z wczoraj {ZMIENNAlll DO WYGRANIAnawet XXX.XXX
ZLOTYCHIBonus dziala razlZa 2,46zl odpisz: PRZENIES{Rlreg{strona www}
Zwieksz szanse na wygrana I Do 11:20 kazdy sms o tresci KARApod 7226 = 700 szans. W sejfach
XX.XXxzl,xx.xxxzl lub xxX.XXXzll Odpisz: KASA{Rlreg:lstrona www} /2,46zl
Zwykli Polacy co dzien wygrywaja w Loteria w W RMF MAXXX . Jeslito Ty dzis odbierzesz mozesz
wygrac nawet XXX.XXXzlIR}Odpisz:{KOMENDAltR}Reg{strona wwwl€R}Organizator 2win

spzootRl2,46zl
Olbrzymia kwota do wygrania w RMF MAXXX{R}AzXXXTYSIECYZLOWCH moze trafic do Ciebie I A
dodatkowo gramy o XX.XXXzltR}Slij{KO
Dzisw RMF MAXXXmozesz lsmsem wejsc do 2 1osowanlIR}A dzis gramy o nagrode max.

XXX.XXXzliRlnagrode
dodatkowa XX.XXXzlIR}Slij
{
Mozemy dodac Twojnumer do 2 1osowanw RMF MAXXX?IRl- min. XX.XXXzlimax. XXX.XXXzlIRlXX.XXXzlnagrody dodatkowej lIRa
Rekordowe nagrody padaja tylko w RMF MAXXXIPrzekonaj sie samIOdbierz szanse na wygrana,
nawet XXX.XXXzllIR}Odpisz{KOM ENDAlIRl2,46zltRllub wejdz {strona www}
Nie pisalibysmy do Ciebie bez powoduIA dzis mamy ich kilka

0IR}XX.XXXzlIR}XX.XXXzltR}XX.XXXzlIR}XX.XXXzlIR}XXX.XXXzl!
{Rl0dpisz
{KOMENDAlIRl2,46zltRllubweidz {strona www}

A wiesz, ze jesliwyslesz RMF na 7226 to mozesz dzis zdobyc rekordowe XXX.XXXzl?To mozliwe

tylko w InwazjaNagrodw W R
Witamy Cie bonusem = {TERAZ}szans na max. XXX.XXXzl,min. XX.XXXzlIDo wygrania sa
tezIR}XX.XXXzlIR}XX.XXXzlIR}XX.XXXzl.{R}Do
{END}shi {
Badzblizej wygranejw Loteria w W RMF MAXXX IDo {END} odpisz {KEYWORD},a otrzymasz

{TERAZ}losow na m.in. pewne XX.XXXzl,
XX.XXXzl,XXX.XXXzlliRl2,46zlIRllstrona
www}

Wystartowalarunda dodatkowaIDo wygraniajest XX.XXXzlIR}Do
{END}pisz{KEYWORD}
to
{TERAZ}szansILosy dodamy tez do gry o m.in. XX.XXXzlIRl2,46zlIRllstrona www}
To niemozliwe, ajednaklZdobedziesz az {TERAZ}szans na co najmniej XX.XXXzl,max. XXX.XXXzl,

dodatkoweXX.XXXzlIR}Do
{END}pisz{KEYWORDlIRl2,46zlIRllstrona
www}
Za chwile finalrundy dodatkowejlOdbierztTERAZ} losow na xx.xxxzlIDo {ENDlwyslij
{KEYWORDltR}Losydodamy tez do gry o m.in. XXX.XXXzllIRl2,46zlIRl€stronawww}
Blyskawiczny bonus w InwazjiNagrod na ogromne minimum XX.XXXzloraz kolosalne XXX.XXXzll
Do {END} SMS: {KEYWORD}= {TERAZ}szans na wygranaIRJ2,46zlIRlistrona www}
Sadzimy, ze dzis jest swietny dzien na wygrana, a Ty? Odbierz {TERAZ} szans na m.in. X TYSIECY
ZLO'TECH
IDo {END}odpisz: {KEYWORDlIRl2,46zlIRllstrona www}
Badz pod telefonem po 17, moze zadzwonimy z RMF{Rll zwieksz szanse otTERAZ} losow na max
XX.XXXzl,min. XX.XXXzlIR}Do{END} pisz {KEYWORDlIRl2,46zlIRllstrona www}
Rozpoczynamy FINALSIERPNIAIJuzmozesz grac o m.in. XX.XXXzl,AUTO, XXX.XXXzllOdbierz
{TERAZ}szansIDo {END} odpisz {KEYWORDltRl2,46zlIRllstrona www}

