
 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Blikomania”. 
 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII  
 
1.1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Blikomania” jest Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą w 
Warszawie (kod: 02-761) przy ulicy Cypryjskiej 72 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493783, NIP: 
5213664494, REGON: 147055889, o kapitale zakładowym w wysokości 13 626 000 zł, dalej zwana „Organizatorem”.  
 
1.2. Definicje : 
 

1.2.1. Organizator – Polski Standard Płatności Sp. z o.o. 

1.2.2. Loteria – loteria promocyjna pod nazwą „Blikomania” mająca na celu promowanie płatności mobilnych 

obsługiwanych przez Organizatora. 

1.2.3. Bank – bank będący uczestnikiem Systemu BLIK tj. Alior Bank S.A., w tym aplikacja mobilna oferowana 

pod marką „T-Mobile Usługi Bankowe” dostarczana przez Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., BZ WBK S.A., 

Getin Noble Bank S.A.,  ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., w tym aplikacji mobilnej oferowanej pod marką 

„Orange Finanse” lub PKO Bank Polski S.A.  

1.2.4. System BLIK - systemem płatności detalicznych w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku w 

systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami z 24 sierpnia 2001 r. prowadzony przez Organizatora na podstawie zezwolenia Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego nr D/III/SP/2014. 

1.2.5. Użytkownik BLIKa – osoba fizyczna korzystająca z co najmniej jednej aplikacji mobilnej wydanej przez 

bank będący uczestnikiem Systemu BLIK umożliwiającej wykonanie Transakcji BLIK.  

1.2.6. Uczestnik – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem BLIKa uczestnicząca w Loterii zgodnie z warunkami 

określonymi w Regulaminie. 

1.2.7. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady Loterii 

1.2.8. Transakcje BLIK – transakcje płatnicze wykonywane przez Użytkowników BLIKa z wykorzystaniem Kodu 

BLIK, Czeku BLIK lub Aliasu BLIK, obsługiwane przez Banki, mające na celu dokonanie płatności za towary i 

usługi oferowane w sklepach, punktach usługowych lub poprzez strony internetowe, bądź w celu wypłaty 

gotówki w bankomatach lub wykonania przelewów natychmiastowych na numer telefonu bezpośrednio do 

innego Użytkownika BLIKa. 

1.2.9. Zgłoszenie – rejestracja Użytkownika BLIKa w systemie informatycznym wykorzystywanym przez 

Organizatora do obsługi Loterii powodująca przypisanie Użytkownikowi BLIKa przesyłającemu w trybie 

opisanym w pkt 3.2.1 formularz rejestracyjny unikalnego numeru identyfikacyjnego. 

1.2.10. Zwycięzca Loterii – osoba wyłoniona w losowaniu organizowanym w ramach Loterii, która wykonała co 

najmniej jedną Transakcję BLIK spełniającą warunki określone w Regulaminie w okresie, którego dotyczy dane 

losowanie. 

1.2.11. Kod BLIK – 6-cyfrowy kod służący do autoryzacji Transakcji BLIK.  

1.2.12. Czek BLIK – 9-cyfrowy kod służący do autoryzacji Transakcji BLIK. 

1.2.13. Alias BLIK – inne niż Kod BLIK oraz Czek BLIK narzędzie autoryzacyjne BLIK udostępnione przez Bank.  

1.2.14. Komisja Nadzoru Loterii – komisja powołana przez Organizatora do nadzorowania prawidłowości 

przebiegu Loterii.  

1.2.15. Laureat Rezerwowy - osoba wyłoniona w losowaniu organizowanym w ramach Loterii, która wykonała 

co najmniej jedną Transakcję BLIK spełniającą warunki określone w Regulaminie w okresie, którego dotyczy 

dane losowanie. Laureat Rezerwowy uzyskuje prawo do nagrody losowanej w ramach Loterii w przypadku 
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zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość przyznania danej nagrody Zwycięzcy Loterii uprawnionemu 

do nagrody przysługującej w ramach danego losowania. 

1.3. Loteria trwa od  05.12.2016 r. do 14.04.2017 r. Okres ten uwzględnia postępowanie reklamacyjne.  
1.4. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.  
1.5. Loteria jest prowadzona na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  
1.6. Do losowań w Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK spełniające warunki określone w Regulaminie wykonane  w 
okresie od 05.12.2016 r. do 04.03.2017 r.  
 
2. UCZESTNICY LOTERII  
 
2.1. Uczestnikami  mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby 
małoletnie, które ukończyły lat 13 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i posiadają ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniły łącznie następujące 
warunki: 
 

2.1.1. są Użytkownikami BLIKa korzystającymi przy  wykonywaniu Transakcji BLIK z wprowadzonej do swojego 

smartfonu aplikacji mobilnej wydanej przez Alior Bank S.A., w tym aplikacja mobilna oferowana pod marką „T-

Mobile Usługi Bankowe” dostarczana przez Alior Bank S.A.,  Bank Millennium S.A., BZ WBK S.A., Getin Noble 

Bank S.A.,  ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., w tym aplikacji mobilnej oferowanej pod marką „Orange Finanse” 

lub PKO Bank Polski S.A. 

2.1.2. wypełniły formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.blikomania.pl wprowadzając 

swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego do kontaków z Uczestnikiem, numer PESEL, 

oraz wskazanie aplikacji mobilnej wykorzystywanej przez Użytkownika BLIKa. 

2.2. Informacje o Loterii zamieszczone są na stronie internetowej www.blikomania.pl oraz na stronach internetowych 
Banków w zakładkach informujących o promocjach.  
2.3. W Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK spełniające warunki określone w pkt 3 Regulaminu. 
2.4. Uczestnik przystępujący do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany się 
przestrzegać zasad określonych w Regulaminie. 
2.5. Rejestracja do udziału w Loterii wymaga wyrażenia przez Użytkownika BLIKa zgody na przetwarzanie przez 
Organizatora jego danych osobowych oraz wyrażenia zgody na przekazanie Organizatorowi przez Bank będący 
wydawcą aplikacji mobilnej wskazanej przez Użytkownika BLIKa w Zgłoszeniu zgody na ujawnienie informacji o 
wykonanych przez Użytkownika BLIKa Transakcjach BLIK w zakresie obejmującym wyłącznie datę wykonania Transakcji 
BLIK oraz liczby Transakcji BLIK wykonanych przez Użytkownika BLIKa w okresie dokonywania Zgłoszeń do Loterii.  
 
3. ZASADY PROWADZENIA LOTERII I WARUNKI UDZIAŁU UCZESTNIKA LOTERII W LOTERII  
 
3.1. Loterią objęte są Transakcje BLIK wykonane przez Uczestnika Loterii począwszy od dnia, w którym dokonał on 
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Loterii, do dnia 4.03.2017r.   
3.2. W celu wzięcia udziału w losowaniach organizowanych w ramach Loterii Użytkownik BLIKa spełniający warunki 
określone w ust. 2.1, 2.4 i 2.5 Regulaminu powinien w okresie od 05.12.2016r. do 04.03.2017r. 
 

3.2.1. przesłać Organizatorowi Zgłoszenie swojego uczestnictwa w Loterii przy wykorzystaniu elektronicznego 

formularza rejestracyjnego udostępnionego w serwisie www.blikomania.pl oraz  

3.2.2. dokonać co najmniej jednej Transakcji BLIK  

3.2.3. zapoznać się z Regulaminem Loterii dostępnym na stronie www.blikomania.pl  

3.3. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie, o ile posiada na swoim smartfonie zainstalowane aplikacje z 
funkcjonalnością umożliwiającą realizację Transakcji BLIK wydane przez różne Banki. W ramach jednego Zgłoszenia 
Uczestnik może wskazać tylko jedną aplikację mobilną wydaną przez dany Bank.   
3.4. W losowaniu przeprowadzanym danego dnia uwzględniane są Transakcje BLIK wykonane przez Uczestnika w 
okresie objętym losowaniem tego dnia, zarejestrowane przez Bank zgodnie z pkt 3.7.  
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3.5. W Loterii uwzględniane są Transakcje BLIK wykonane w sklepach stacjonarnych, sklepach internetowych, wypłaty 
gotówkowe oraz natychmiastowe przelewy BLIK bezpośrednio na numer telefonu innego Użytkownika BLIKa z 
wyłączeniem Transakcji BLIK, o których mowa w pkt. 3.6 Regulaminu.  
3.6. Z Loterii wyłączane są Transakcje BLIK, które zostały wcześniej wyłonione zgodnie z postanowieniami Regulaminu  
jako uprawniające Uczestnika do otrzymania nagrody.  
3.7. Transakcje BLIK są automatycznie rejestrowane w systemach bankowych w godzinach od 00:00”00 do 23:59”59 
każdego dnia kalendarzowego podczas przyjmowania  Zgłoszeń w  Loterii. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 
06.12.2016 r.,  zaś ostatnie losowanie w dniu 06.03.2017 r. Kalendarz losowań stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
(„Kalendarz losowań”). 
3.8. Organizator wyłania Zwycięzców Loterii  w dniach określonych w Kalendarzu losowań spośród Uczestników, którzy 
zgodnie z Regulaminem dokonali czynności o których mowa w pkt. 3.2.  Wylosowany w danym losowaniu Uczestnik 
sprawdzany jest pod kątem wykonania co najmniej jednej Transakcji BLIK z przedziału czasowego, w odniesieniu do 
którego Transakcje BLIK przyporządkowane są do danego losowania. Przedziały czasowe przyporządkowane do danego 
losowania określa się w Kalendarzu losowań stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
3.9. Jeden Uczestnik może wygrać jedną nagrodę danego typu (pierwszą wylosowaną) w losowaniach organizowanych 
danego dnia.  
3.10. W trakcie trwania Loterii Uczestnik  może wygrać dowolną liczbę nagród, o ile spełnia wymagania Regulaminu z 
zastrzeżeniem, że raz nagrodzona Transakcja BLIK nie jest nagradzana w kolejnych losowaniach. 
3.11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Loterii Uczestnik  powinien przesłać informację o rezygnacji 
poprzez serwis www.blikomania.pl 
 
4. NAGRODY  
 
4.1. Organizator przewiduje w Loterii następujące nagrody: 

a) 1 nagroda główna w postaci 100 000 zł oraz 11 111 zł przeznaczone na należny podatek od wygranej; 
b) 9 nagród pieniężnych o wartości 11 111 zł każda (w tym 10 000zł przeznaczone do wypłaty oraz 1 111 zł 

przeznaczone na należny podatek od wygranej); 
c) 90 nagród  pieniężnych o wartości 1 000 zł każda, losowanych po jednej za każdy dzień okresu przyjmowania 

Zgłoszeń; 
d) 900 nagród pieniężnych o wartości 100 zł  każda, losowanych po 10 za każdy dzień okresu przyjmowania 

Zgłoszeń.  
4.2. Całkowita wartość puli wszystkich nagród wynosi 391 110 zł. 
4.3. Nagrody w Loterii są wydawane Zwycięzcom Loterii zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. W przypadku nagród wskazanych w pkt 4.1 a i 4.1 b Organizator jako płatnik jest 
zobowiązany do potrącenia z kwoty nagrody kwoty podatku od wygranej wskazanej w pkt 4.1 a i 4.1 b i przekazania go 
do właściwego urzędu skarbowego. 
4.4. Zwycięzcom Loterii nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu rzeczowego nagrody.  
 
5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD I POWIADAMIANIE O WYGRANEJ  
 
5.1. Organizator wyłania Zwycięzców Loterii zgodnie z Kalendarzem losowań stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 
5.2. Organizator wyłania Zwycięzców Loterii spośród zarejestrowanych Uczestników spełniających kryteria opisane w 

pkt 3.2 Regulaminu wyżej według następującego sposobu:  

5.2.1 Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID).  

5.2.2 Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, przez członka Komisji Nadzoru 

Loterii, piłeczek z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na unikalny numer ID zwycięskiego Zgłoszenia.  

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

stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd.  

Przykład: gdy liczba prawidłowych  Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć.  

5.2.4. Losowanie cyfr  odbywa się od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, 

itd.  
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Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra 

wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie 

to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o numerze (ID) 2153.  

5.2.5. W ostatniej urnie jest  umieszczona taka liczba kul z numeracją dostosowaną do liczby  Zgłoszeń. 

5.2.6. W przypadku, kiedy zostanie wylosowany numer wyższy niż ogólna liczba Zgłoszeń, losowanie jest 

ponawiane. 

 

5.3. Do każdej nagrody losowany jet jeden Laureat rezerwowy.Laureat rezerwowy uzykuje prawo do nagrody w sytuacji 

gdyby Zwycięzca Loterii  z przyczyn określonych w Regulaminie nie był uprawniony do odbioru nagrody lub utracił 

prawo do nagrody lub nie dokonał Transakcji BLIK z danego przedziału czasowego.  

5.4. Zwycięzcą Loterii uprawnionym do danej nagrody zostaje Uczestnik, który został wyłoniony w losowaniu 

dotyczącym tej nagrody, a dokonanie przez niego Transakcji BLIK w okresie, którego dotyczy dane losowanie, zostało 

potwierdzone przez Bank na podstawie zapytania Organizatora, wysłanego do Banku nie później niż w ciągu jednego 

dnia roboczego od dnia losowania. Bank w ciągu dwóch dni roboczych udziela odpowiedzi w kwestii dokonania 

Transakcji BLIK (potwierdza lub nie, że Transakcja BLIK została dokonana). Organizator wysyłając zapytanie do Banku 

przesyła pełną listę wylosowanych Uczestników obejmującą losowanie potencjalnych Zwycięzców loterii nagród oraz 

potencjalnych Laureatów rezerwowych. 

5.5. W przypadku, gdy Bank nie potwierdzi realizacji Transakcji BLIK przez wylosowanego Zwycięzcę Loterii, nagroda 

przechodzi na rzecz  Laureata Rezerwowego, jeśli wykonał Transakcję BLIK spełniającą warunki określone w 

Regulaminie. Jeśli liczba potwierdzonych przez Bank Transakcji BLIK będzie mniejsza niż liczba wylosowanych łącznie 

Zwycięzców Loterii oraz Laureatów Rezerwowych, nagroda z danego losowania nie jest przyznawana i pomniejsza pulę 

nagród przyznawanych w Loterii. Nagrody nie wydane w loterii pozotają w dypozycji Organizatora.  

5.6. Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji, o której mowa  w pkt 5.4 wyżej, Organizator korzystając z danych zawartych 

w Zgłoszeniu powiadamia Zwycięzcę Loterii  o wygranej e-mailem w ciągu 2 kolejnych dni.  Powiadomienie to zawiera 

instrukcję uzupełnienia danych o numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana nagroda. Zwycięzca 

loterii przesyła numer rachunku bankowego w terminie 2 dni od daty otrzymania powiadomienia.  

Procedura weryfikacji i przekazania informacji o wygranej w stounku do rezerwowego Laureata loterii stosowana jest 

tak samo  jak w przypadku Zwycięzcy loterii.  

5.7. W treści informacji o wygranej, o której mowa w pkt. 5.6, Zwycięzca Loterii otrzymuje także powiadomienie, że 

nagroda po przekazaniu numeru rachunku bankowego, zostanie przekazana przelewem na wskazane przez Zwycięzcę 

Loterii konto w terminie  do dnia 21.03.2017r.  

5.8. Utrata prawa do nagrody następuje w przypadku:  

a) odmowy przyjęcia nagrody lub jej nieodebrania przez Zwycięzcę Loterii wskutek niepodania danych do 

przelewu lub zamknięcia rachunku bankowego Uczestnika, 

b) podania błędnych lub nieaktualnych danych osobowych lub zmiany numeru konta bankowego lub poprzez 

spowodowanie jego przedwczesnego zamknięcia, co uniemożliwi wydanie nagrody przelewem 

bankowym, 

c) niepotwierdzenie przez Bank wykonania Transakcji BLIK  

d) nieprzysłanie, w terminie 2 dni  od powiadomienia o wygranej, do Organizatora numeru rachunku 

bankowego do wypłaty nagrody.   

5.9. Uczestnik, który cofnął Zgłoszenie lub wycofał zgodę na przetwarzane jego danych osobowych przez Organizatora 
traci uprawnienia do udziału w losowaniach. 
 
6. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU PROMOCJI  
 
6.1. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Loterii sprawuje powołana przez Organizatora trzyosobowa Komisja 
Nadzoru Loterii powołana przez Organizatora, działająca na podstawie regulaminu dostępnego u Organizatora. W skład 
komisji wchodzą: osoba powołana do prowadzenia nadzoru jako przewodniczący komisji, członek komisji i sekretarz. W 
kład komiji nadzoru wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.  
 
 



 

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ  
 
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 
28.03.2017 r. decyduje data wpływu reklamacji. 
7.2. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1.07.2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń 
uczestników gier hazardowych, pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika Loterii, datę i 
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie Loterii „Blikomania”, jak również dokładny opis i powód 
reklamacji oraz treść żądania.  
7.3. Reklamacje należy  zgłaszać na adres Organizatora: Polski Standard Płatności Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
(kod: 02-761), przy ulicy Cypryjskiej 72  z dopiskiem na kopercie „Blikomania”.  
7.4. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru Loterii.  
7.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania. Ostateczny termin rozpatrywania reklamacji 
to 07.04.2017 r.  
7.6. Odpowiedź na reklamację Uczestnicy otrzymują w drodze pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni od dnia ich 
rozpatrzenia, przy czym ostateczny termin wysyłania informacji w przedmiocie reklamacji to 14.04.2017r.  
7.7. Uczestnik, niezależnie od postępowania reklamacyjnego może dochodzić roszczeń przed sądami powszechnymi. 
7.8. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie 
stało się wymagalne.  
7.9. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia 
odpowiedzi na reklamację.  
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
8.1. Nagrody, do których Zwycięzcy Loterii utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie lub, które 
nie zostały przyznane ze względu na okoliczności opisane w Regulaminie,  pozostają w dyspozycji Organizatora.  
8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
8.3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora w dniach 05.12.2016 r. - 14.04.2017 r. w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 oraz na stronie internetowej www.blikomania.pl.  
8.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Loterii pod nazwą „Blikomania”, wydania 
nagród jest Organizator czyli Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy z siedzibą w Warszawie 
(kod: 02-761), przy ulicy Cypryjskiej 72 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000493783, NIP: 5213664494, 
REGON: 147055889, o kapitale zakładowym w wysokości 13 626 000,00 zł. Na podstawie art. 31 Ustawy  o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika podmiotowi trzeciemu, na podstawie pisemnie zawartej umowy, którego dane podaje na stronie 
www.blikomania.pl. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia udziału w Loterii i otrzymania nagrody lub rozpatrzenia 
reklamacji.  
8.5. Organizator wydaje na żądanie Zwycięzcy Loterii imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego nagrodzie będącej 
wygraną w Loterii.  
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