
 

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ  

„Piątka z Plusem” zwany dalej „Regulaminem” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Nazwa loterii audioteksowej. 

Loteria audioteksowa (zwana dalej „Loterią”) prowadzona jest pod nazwą „Piątka z Plusem”. 
 

2. Nazwa organizatora Loterii. 

Podmiotem urządzającym Loterię (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Spółka DWA Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380771, o kapitale zakładowym w 

wysokości 5.000 złotych, NIP 7010286763, REGON 142856828.   
 

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie. 

Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 
 

4. Zasięg Loterii. 

Loteria odbywa się na terenie całej Polski. 
 

5. Czas trwania Loterii. 

Loteria rozpoczyna się 19.10.2015 roku o godzinie 06:00 i kończy w dniu 25.01.2016 roku.   
 

DANE OSOBOWE 

6. Dane osobowe Uczestników Loterii, są przetwarzane przez Organizatora Loterii w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Imię i miasto – miejsca zamieszkania laureata publikowane są na 

liście laureatów. Administratorem danych osobowych jest Organizator - DWA Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy 

zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1182). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 

udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. 

Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące 

przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.  
 

UCZESTNICY LOTERII  

7. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem” na warunkach określonych w Regulaminie, może być 

każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski (z 

zastrzeżeniem pkt 8 Regulaminu), spełniająca warunki Regulaminu. 
 

8. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz pracownicy TIME S.A, Spółka 

Producencka Plus Polska Sp. z o.o., Radio Plus Polska Sp. z o .o. 
 

9. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się 

do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 

uprawniają go do udziału w Loterii. Udział w Loterii jest dobrowolny. 
 

NAGRODY  

10. Łączna pula nagród w Loterii wynosi nie więcej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto. Przed 

rozpoczęciem rundy Komisja określa wartość nagród możliwych do wygrania w danej rundzie. Łączna pula 

nagród nie przekroczy kwoty 200.000 zł brutto. 
 

11. Nagrodą w każdej rundzie Loterii jest nagroda pieniężna w kwocie od 1.000 zł (tysiąc złotych) brutto do 

5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto. 



 

 

12. Nagrody nieprzydzielone i niewydane podczas Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora. 
 

13. Laureat nie może dokonać zamiany wygranej nagrody na inną. 
 

SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII 

14. Loteria podzielona jest na Rundy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 
 

15. Aby wziąć udział w danej Rundzie należy dokonać zgłoszenia do Loterii w trakcie trwania danej Rundy. 

Zgłoszenia do Loterii dokonuje się poprzez wysyłanie SMS pod numer 7269 (koszt 2 zł netto/2,46 zł brutto) o 

treści: „PLUS” lub „CHCE” lub „TAK” lub „NIE” lub „OK” lub „MAM” lub „JEST” lub „POTWIERDZAM” lub 

„ZGODA” lub „BONUS” lub „PREMIA” lub „DAJ” lub „KUMULACJA” lub „DODAJ” lub „JOKER” lub „SUPER”  

lub „EXTRA” lub „EKSTRA” lub „PREMIA” lub „SZANSA” lub „LOSY” lub „LOS” lub „WYGRANA” lub „GRA” 

lub „RUNDA” lub „KASA” lub „BIORE” lub „GRAM” lub „WCHODZE” lub „KONTAKT” lub „ODBIERAM” lub 

„ZADZWON” lub „AKTYWACJA” lub „AKTYWUJE”, „NAGRODA” zwanej dalej „Wyrazem”.  

Do Loterii rejestrowane są również zgłoszenia zawierające Wyraz wskazany przez Organizatora, w którym 

Uczestnik wpisze również polskie znaki diakrytyczne, zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego. 
 

16. Każdy Uczestnik po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii zgodnie z pkt 15 Regulaminu, 

zwanego dalej „Zgłoszeniem”, niezwłocznie po jego zarejestrowaniu przez system teleinformatyczny 

Organizatora, otrzymuje od Organizatora Loterii bezpłatnego SMS-a, z informacją o zarejestrowaniu 

zgłoszenia do Loterii. Każdy Uczestnik po wysłaniu pierwszego SMS do Loterii otrzymuje również informację 

o tym: kto jest Organizatorem Loterii, na jakiej stronie internetowej znajduje się Regulamin, że w Loterii 

mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz informację jaki jest koszt SMS-a.  

Schemat treści wyżej wymienionych komunikatów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje jeden Los w losowaniu w danej Rundzie. 
 

17. Jeden Uczestnik może dokonywać wielokrotnych zgłoszeń do losowania nagrody w danej Rundzie, 

zgodnie z warunkami Regulaminu. Jeden Uczestnik (identyfikowany poprzez imię i nazwisko i adres) może 

zostać laureatem w Loterii tylko raz. W przypadku wygrania przez tego samego Uczestnika nagrody w 

kolejnej rundzie, to nagroda ta pozostaje własnością Organizatora. W celu weryfikacji tego zastrzeżenia lub 

w przypadku zaistnienia wątpliwości czy dany laureat podaje zgodnie z prawdą dane osobowe, Organizator 

może zażądać przedstawienia przez Uczestnika dowodu osobistego. 

 

ZGŁOSZENIA BONUSOWE 

18. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych Zgłoszeń bonusowych podczas  

których przesłanie – w odpowiedzi na informację wysłaną przez Organizatora za pomocą bezpłatnej 

wiadomości SMS – jest rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą liczbą 

uprawnień do udziału w losowaniu. W takim przypadku Zgłoszenie bonusowe jest rejestrowane w systemie 

teleinformatycznym Organizatora, jako więcej niż jedno uprawnienie  do udziału w losowaniu. Zwiększenie 

liczby uprawnień do udziału w losowaniu, w związku z wysłaniem Zgłoszenia bonusowego dotyczy 

wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia liczby uprawnień. O 

możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej liczby uprawnień biorących udział w losowaniu tj. o 

wprowadzeniu Zgłoszeń bonusowych oraz o liczbie dodatkowych uprawnień możliwych do uzyskania, 

Uczestnicy są informowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej wiadomości SMS. 

LOSOWANIA  

19. Wszystkie losowania przeprowadzane są w siedzibie Organizatora, pod nadzorem Komisji. Proces 

losowania odbywa się w następujący sposób: w programie komputerowym każdemu prawidłowemu 

Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID od 0 do X). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na 

wylosowaniu z urn, Losów z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. 

Liczba urn uzależniona jest od liczby prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która 

stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Na przykład, gdy liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi 

17251, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, 



 

następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra 

wylosowana w drugiej urnie to 4, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie 

to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o  numerze (ID) 

5142. Przy czym w przypadku urny zawierającej Losy z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego 

numeru (ID) ilość i wartość cyfr uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego 

unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku gdy pierwsza cyfra unikalnego numeru (ID) wynosi 2 wówczas w 

urnie znajda się 3 Losy z cyframi 0, 1 oraz 2. W przypadku wylosowania zgłoszenia o numerze większym niż 

liczba prawidłowych Zgłoszeń, wówczas losowanie laureata lub osoby rezerwowej jest przeprowadzane 

ponownie.  
 

20. Losowanie odbywa się po zakończeniu danej Rundy zgodnie z harmonogramem Rund, zawartym w 

Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w terminie przypisanym do 

danej Rundy.   

Podczas każdego losowania, losowany jest jeden laureat. Do laureata losowanych jest 5 osób rezerwowych, 

które są oznaczone numerem zgodnym z wylosowanym Zgłoszeniem. Osoby rezerwowe, są wykorzystane 

tylko do procedury opisanej w pkt 22 Regulaminu Loterii. 
 

21. Po zakończeniu losowania podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanym  

laureatem przez przedstawiciela Organizatora na żywo na antenie Radia Plus.  
 

22. Połączenie telefoniczne o którym jest mowa w pkt 21 Regulaminu, jest dokonywane na numer telefonu 

laureata, za pomocą, którego brał udział w Loterii.  

Próba uzyskania połączenia z danym laureatem podejmowana jest jednokrotnie, przy czym oczekiwanie na 

połączenie obejmuje 5 sygnałów. W przypadku sygnału "zajętości" lub braku połączenia (np. abonent poza 

zasięgiem sieci) lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej próba połączenia nie jest ponownie podejmowana.  

Jeżeli pomimo podjęcia wyżej opisanej próby zrealizowania połączenia telefonicznego  z laureatem, nie uda 

się uzyskać połączenia, wówczas podjęta jest próba nawiązania połączenia telefonicznego z osobą 

rezerwową w kolejności wylosowania zgodnie z pkt 20 Regulaminu, dla której jest powtórzona procedura 

niniejszego punktu Regulaminu. Procedura jest powtarzana do momentu połączenia się z osobą rezerwową, 

która spełni wymogi niniejszego punktu. Jeśli zostanie wyczerpana lista osób rezerwowych, nagroda nie jest 

wydawana i pozostaje własnością Organizatora.  
 

23. Po uzyskaniu połączenia z ww. laureatem przeprowadzany jest na żywo na antenie Radia Plus Finał 

Rundy. Finał Rundy polega na odkrywaniu przez laureata „drzwi” z przypisaną do nich nagrodą, przy czym 

pod pojęciem nagroda rozumie się jedną nagrodę przydzieloną przez Komisję przed rozpoczęciem danej 

Rundy. Liczba „poziomów z drzwiami” w każdym Finale Rundy wynosi maksymalnie 5, przy czym na 

pierwszym poziomie znajdują się jedne „drzwi”, na drugim poziomie znajduje się dwoje „drzwi”, na trzecim 

poziomie znajduje się troje „drzwi”, na czwartym poziomie znajduje się czworo „drzwi”, na piątym poziomie 

znajduje się pięcioro „drzwi”, przy czym spośród ww. „drzwi” na każdym „poziomie z drzwiami”, z wyjątkiem 

poziomu pierwszego, jedne lub więcej „drzwi” są „puste” bez nagrody.   

Za każdymi drzwiami, z wyjątkiem „drzwi pustych”, znajduje się nagroda pieniężna z puli nagród, 

przydzielona przez Komisję przed rozpoczęciem danej Rundy, przy czym za „drzwiami” na pierwszym 

poziomie znajduje się gwarantowany 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto. 

Podczas Finału Rundy po uzyskaniu połączenia z laureatem przedstawiciel Organizatora otwiera przed 

laureatem pierwsze „drzwi” i przyznaje laureatowi nagrodę w wysokości gwarantowanego 1.000 zł (jeden 

tysiąc złotych) brutto. Laureat przechodzi automatycznie na drugi „poziom z drzwiami” gdzie wybiera jedne z 

drzwi będących na danym poziomie. Następnie otwierane są „drzwi” wybrane przez laureata i przyznawana 

jest laureatowi dodatkowa nagroda znajdująca się za wybranymi przez laureata „drzwiami”. W przypadku 

gdy laureat wybierze „drzwi”, które są „puste” wówczas kończy się Finał danej Rundy, a laureat traci prawo 

do możliwości uzyskania nagród znajdujących się za kolejnymi „drzwiami” na kolejnych „poziomach z 

drzwiami”.   

Powyższa procedura jest powtarzana do momentu odkrycia nagrody znajdującej się na piątym „poziomie z 

drzwiami” lub do momentu odkrycia „drzwi”, które są „puste”,  co kończy Finał danej Rundy. 

Finał Rundy kończy się w momencie gdy:  



 

a) laureat trafi na „drzwi puste” – wówczas przyznawana jest mu suma nagród zdobytych w Rundzie, lub 

b) laureat odkrywa „drzwi” lub „drzwi puste” na piątym poziomie – wówczas przyznawana jest mu suma 

nagród zdobytych w Rundzie, lub  

c) nastąpi rozłączenie połączenia z laureatem w trakcie Finału Rundy - wówczas przyznawana jest mu suma 

nagród zdobytych w Rundzie do momentu rozłączenia połączenia. 
 

24. W przypadku przyznania laureatowi nagrody, jest on powiadamiany o warunkach nabycia prawa do 

odbioru nagrody. W tym celu po zakończeniu połączenia na żywo z laureatem przedstawiciel Organizatora w 

ciągu 2 dni roboczych podejmuje ponowną próbę połączenia z Laureatem na numer telefonu, z którego brał 

udział w Loterii. Przy czym w przypadku gdy nie zostanie uzyskane ponowne połączenie z Laureatem 

(Organizator podejmuje 5 prób połączenia) a Laureat nie dostarczy do Organizatora niżej wymienionego 

Oświadczenia, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Prawo do odbioru nagrody wyłoniony laureat 

nabywa po doręczeniu pod adres: DWA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa,  osobiście lub 

przesyłką rejestrowaną z dopiskiem „Piątka z Plusem - oświadczenie”, wypełnionego oświadczenia 

zawierającego: 

a) dane osobowe laureata obejmujące: imię, nazwisko, adres do doręczenia nagrody (ulica, numer 

domu, numer mieszkania, kod i miejscowość), 

b) numer telefonu, z którego laureat dokonał zgłoszenia do Loterii, 

c) oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Loterii (dotyczy pkt 7 i 8 

Regulaminu). 

d) W przypadku wygrania nagrody pieniężnej o wartości co najmniej 2.000 zł, numer konta bankowego, 

na które ma być przelana nagroda. 
 

Wzór formularza z warunkami jakie musi spełnić laureat, który otrzymał prawo do nagrody dostępny jest na 

stronie www.radioplus.pl. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu 

proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane 

dane. 

Doręczenie do Organizatora oświadczenia musi nastąpić w terminie do  30 listopada 2015 r.     
 

WERYFIKACJA  

25. Jeżeli laureat nie spełnia warunków opisanych w pkt 24 Regulaminu lub wygrał już raz w Loterii, 

wówczas traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 
 

OGŁASZANIE WYNIKÓW 

26 Lista laureatów (imię i miasto – miejsce zamieszkania) jest publikowana na www.radioplus.pl najpóźniej w 

dniu 1 grudnia 2015 r. 
 

ODBIÓR NAGRÓD 

27. Nagrody pieniężne są przesyłane do dnia 21 grudnia 2015 r. przelewem bankowym lub przekazem 

pieniężnym na numer konta/adres wskazany przez laureata, zgodnie z punktem 24 Regulaminu. Nagroda 

pieniężna o wartości co najmniej 2.280 zł brutto jest przesyłana, po potrąceniu należnego podatku 

dochodowego w wysokości 10% zgodnie z przepisami ustawy o której mowa w pkt 30 Regulaminu.  
 

28. Warunkiem prawidłowego dostarczenia nagród jest przekazanie przez laureata prawidłowych, pełnych i 

aktualnych danych adresowych i innych koniecznych danych.  
 

29. Na żądanie laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem 

procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612). 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 

30. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane w ramach niniejszej Loterii zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z 

późn. zm.). 

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 

http://www.radioplus.pl/
http://www.radioplus.pl/


 

31. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii zwaną dalej: 

Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład wewnętrznej Komisji wchodzi osoba posiadająca 

świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów.  
 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

32. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie, najpóźniej do dnia 11 stycznia  

2016 r. (data wpływu reklamacji do Organizatora).  
 

33. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie 

pisemnej (dostarczone osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres: DWA sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 

02-001 Warszawa z dopiskiem „Piątka z Plusem – reklamacja”.  

Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, miejsce i datę zdarzenia, 

którego dotyczy reklamacja, treść żądania, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 
 

34. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni (licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji), 

włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania 

reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie 

powszechnym.  
 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

35. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się 

wymagalne. 
 

36. W przypadku zgłoszenia reklamacji, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia 

wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

37. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w 

Warszawie. 
 

38. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Uczestnikom Loterii do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na 

stronie internetowej www.radioplus.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzymuje on kopię 

Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: DWA Sp. z o.o., Al. 

Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa z dopiskiem: „LOTERIA Piątka z Plusem - regulamin”. 

   
39. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu (upływie) terminu 

przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, nie są uwzględniane w Loterii. Organizator nie zwraca kosztów wysłania 

SMS osobom, których SMS-y nie dotarły pod wskazany numer SMS lub dotarły przed lub po zakończeniu 

przyjmowania Zgłoszeń do Loterii lub SMS-ów o błędnej treści. 
 

40. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie 

przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. 
 

41. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć 

zarejestrowanie wiadomości SMS na serwerze systemu teleinformatycznego Organizatora. 
 

42. Wszystkie SMS-y wysyłane przez Organizatora do Uczestników Loterii są bezpłatne. 
 

43. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 
 

44. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, nie więcej niż 5 (pięć) dodatkowych, 

bezpłatnych wiadomości w każdym dniu trwania Loterii, w odpowiedzi na każde Zgłoszenie przesłane przez 

Uczestnika. Dodatkowe wiadomości SMS mogą zawierać informacje o przebiegu Loterii oraz możliwości 

uzyskania nagród w Loterii.  



 

W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa powyżej, 

powinien wysłać wiadomość SMS o treści: REZYGNACJA na nieodpłatny numer 80166. Wysłanie 

wiadomości SMS o takiej treści oznacza, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych 

informacji, chyba że Uczestnik ponownie prześle Zgłoszenie.  

Wysłanie wiadomości SMS o treści: REZYGNACJA nie oznacza pozbawienia Uczestnika prawa udziału w 

losowaniu o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji 

następuje nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora na numer 80166 

wiadomości SMS o treści: REZYGNACJA (z wyłączeniem sytuacji, na które mają wpływ problemy 

techniczne niezależne od Organizatora). Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS o 

wskazanej powyżej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego 

Uczestnika. 
 

45. Połączenia telefonicznie z laureatami mogą być rejestrowane i odtwarzane na antenie RADIA Plus. 

Uczestnik przystępując do Loterii może wyrazić zgodę na wykorzystanie powyższego nagrania 

zawierającego utrwalenie wypowiedzi Uczestnika w działaniach promocyjno-reklamowych związanych z 

Loterią, przy czym nie jest z tego tytułu uprawniony do żadnego wynagrodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

LOTERIA AUDIOTEKSOWA 
PIĄTKA Z PLUSEM 

Runda 
Data 

rozpoczęcia 
rundy  

godzina 
rozpoczęcia 

rundy 

Data 
zakończenia 

rundy  

godzina 
zakończenia 

rundy 

1 2015-10-19 06:00:00 2015-10-19 08:09:59 

2 2015-10-19 08:10:00 2015-10-19 10:29:59 

3 2015-10-19 10:30:00 2015-10-19 12:09:59 

4 2015-10-19 12:10:00 2015-10-19 14:29:59 

5 2015-10-19 14:30:00 2015-10-20 08:09:59 

6 2015-10-20 08:10:00 2015-10-20 10:29:59 

7 2015-10-20 10:30:00 2015-10-20 12:09:59 

8 2015-10-20 12:10:00 2015-10-20 14:29:59 

9 2015-10-20 14:30:00 2015-10-21 08:09:59 

10 2015-10-21 08:10:00 2015-10-21 10:29:59 

11 2015-10-21 10:30:00 2015-10-21 12:09:59 

12 2015-10-21 12:10:00 2015-10-21 14:29:59 

13 2015-10-21 14:30:00 2015-10-22 08:09:59 

14 2015-10-22 08:10:00 2015-10-22 10:29:59 

15 2015-10-22 10:30:00 2015-10-22 12:09:59 

16 2015-10-22 12:10:00 2015-10-22 14:29:59 

17 2015-10-22 14:30:00 2015-10-23 08:09:59 

18 2015-10-23 08:10:00 2015-10-23 10:29:59 

19 2015-10-23 10:30:00 2015-10-23 12:09:59 

20 2015-10-23 12:10:00 2015-10-23 14:29:59 

21 2015-10-23 14:30:00 2015-10-26 08:09:59 

22 2015-10-26 08:10:00 2015-10-26 10:29:59 

23 2015-10-26 10:30:00 2015-10-26 12:09:59 

24 2015-10-26 12:10:00 2015-10-26 14:29:59 

25 2015-10-26 14:30:00 2015-10-27 08:09:59 

26 2015-10-27 08:10:00 2015-10-27 10:29:59 

27 2015-10-27 10:30:00 2015-10-27 12:09:59 

28 2015-10-27 12:10:00 2015-10-27 14:29:59 

29 2015-10-27 14:30:00 2015-10-28 08:09:59 

30 2015-10-28 08:10:00 2015-10-28 10:29:59 

31 2015-10-28 10:30:00 2015-10-28 12:09:59 

32 2015-10-28 12:10:00 2015-10-28 14:29:59 

33 2015-10-28 14:30:00 2015-10-29 08:09:59 

34 2015-10-29 08:10:00 2015-10-29 10:29:59 

35 2015-10-29 10:30:00 2015-10-29 12:09:59 

36 2015-10-29 12:10:00 2015-10-29 14:29:59 

37 2015-10-29 14:30:00 2015-10-30 08:09:59 

38 2015-10-30 08:10:00 2015-10-30 10:29:59 



 

39 2015-10-30 10:30:00 2015-10-30 12:09:59 

40 2015-10-30 12:10:00 2015-10-30 14:29:59 

41 2015-10-30 14:30:00 2015-11-02 08:09:59 

42 2015-11-02 08:10:00 2015-11-02 10:29:59 

43 2015-11-02 10:30:00 2015-11-02 12:09:59 

44 2015-11-02 12:10:00 2015-11-02 14:29:59 

45 2015-11-02 14:30:00 2015-11-03 08:09:59 

46 2015-11-03 08:10:00 2015-11-03 10:29:59 

47 2015-11-03 10:30:00 2015-11-03 12:09:59 

48 2015-11-03 12:10:00 2015-11-03 14:29:59 

49 2015-11-03 14:30:00 2015-11-04 08:09:59 

50 2015-11-04 08:10:00 2015-11-04 10:29:59 

51 2015-11-04 10:30:00 2015-11-04 12:09:59 

52 2015-11-04 12:10:00 2015-11-04 14:29:59 

53 2015-11-04 14:30:00 2015-11-05 08:09:59 

54 2015-11-05 08:10:00 2015-11-05 10:29:59 

55 2015-11-05 10:30:00 2015-11-05 12:09:59 

56 2015-11-05 12:10:00 2015-11-05 14:29:59 

57 2015-11-05 14:30:00 2015-11-06 08:09:59 

58 2015-11-06 08:10:00 2015-11-06 10:29:59 

59 2015-11-06 10:30:00 2015-11-06 12:09:59 

60 2015-11-06 12:10:00 2015-11-06 14:29:59 

61 2015-11-06 14:30:00 2015-11-09 08:09:59 

62 2015-11-09 08:10:00 2015-11-09 10:29:59 

63 2015-11-09 10:30:00 2015-11-09 12:09:59 

64 2015-11-09 12:10:00 2015-11-09 14:29:59 

65 2015-11-09 14:30:00 2015-11-10 08:09:59 

66 2015-11-10 08:10:00 2015-11-10 10:29:59 

67 2015-11-10 10:30:00 2015-11-10 12:09:59 

68 2015-11-10 12:10:00 2015-11-10 14:29:59 

69 2015-11-10 14:30:00 2015-11-12 08:09:59 

70 2015-11-12 08:10:00 2015-11-12 10:29:59 

71 2015-11-12 10:30:00 2015-11-12 12:09:59 

72 2015-11-12 12:10:00 2015-11-12 14:29:59 

73 2015-11-12 14:30:00 2015-11-13 08:09:59 

74 2015-11-13 08:10:00 2015-11-13 10:29:59 

75 2015-11-13 10:30:00 2015-11-13 12:09:59 

76 2015-11-13 12:10:00 2015-11-13 14:29:59 
 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

 Witaj!Twoje zgloszenie w loterii Piątka z Plusem zostalo zarejestrowane! Kazdy SMS o tresci NAGRODA wyslany na 7269  to szansa na nagrode! 

Organizator loterii Piatka z Plusem: DWA Sp. z o.o. Regulamin: www.radioplus.pl Loteria dla osob powyzej 18 lat. Koszt sms 2,46zl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 
 

(uprzejmie prosimy o wpisanie w miejscach wykropkowanych danych wymaganych w poniższym formularzu,  dane należy wpisać  DUZYMI  
LITERAMI, wszystkie dane dotyczą LAUREATA. Podpisane oświadczenie prosimy przesłać listem poleconym na adres: 
Dwa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.  
Oświadczenie musi dotrzeć do Organizatora najpóźniej w dniu 30.11.2015 r.) 

 
 
 
Spisane dnia …………………….………. 2015r.  
 
przez Pana/ią  (imię i nazwisko Laureata) ........................................................................................................................... 
 
zamieszkałego/ą w miejscowości....................................................................................., kod pocztowy ………….……........, 

przy ul.  ................................................................................................................nr domu……….…, nr mieszkania……….….,   

numer telefonu komórkowego z którego dokonano zgłoszenia ........................................................................................ 

1. Zważywszy że: 

w wyniku losowania w loterii audioteksowej pod nazwą „Piątka z Plusem” 

dokonanego zgodnie z regulaminem loterii Laureat wygrał: 

nagrodę …………………………………………………  

 
2. Zgodnie z wymogami określonymi regulaminem loterii Laureat 

oświadcza, iż zapoznał/a się z regulaminem loterii i akceptuje jego treść, oraz oświadcza, że ukończył 18 lat a także nie 

jest pracownikiem organizatora loterii tj. DWA sp. z o.o. ani pracownikiem TIME S.A, Spółka Producencka Plus Polska 

Sp. z o.o., Radio Plus Polska Sp. z o .o.    

 
3. Wydanie nagrody:  

Numer konta bankowego Laureata, na który zostanie przesłana kwota wygranej: 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..………………………….  

Adres Laureata, na który zostanie przesłany przekaz pocztowy (tylko w przypadku gdy Laureat nie posiada konta 

bankowego, a kwota wygranej nie przekracza 2.000zł): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………………………………………..……………. 
Data oraz czytelny podpis: imię i nazwisko Laureata 
 
 


