
Regulamin loterii  
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Organizatorem Loterii jest firma Grupa TB Sylwia Majchrzak z siedzibą w Warszawie,  
ul. Płowiecka 85.  
1.2. Komunikaty i informacje na temat loterii publikowane będą na stronie internetowej firmy 
www.grupatb.pl  oraz na profilu firmy na Facebooku www.facebook.pl/fontannarestaurant, 
www.facebook.pl/pavlovelody, www.facebook.pl/tbarenarestaurant, www.facebook.pl/kregielniatb. 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres 
marketing@grupatb.pl w tytule wpisując Loteria. 
1.3. Termin trwania loterii został ustalony na okres od 1.07.2021 do 30.09.2021 r. 
1.4. Wyniki loterii będą ogłaszane raz w miesiącu na stronie internetowej firmy oraz na profilu firmy jw. 
1.5. Zapisanie numeru telefonu na kuponie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt 
telefoniczny oraz na przesyłanie ofert informacyjno-handlowych. W każdym momencie można wycofać 
daną zgodę w formie mailowej na adres marketing@grupatb.pl. 
  
2. Cel loterii 
2.1. Celem loterii jest promocja firmy Grupa TB. 
  
3. Warunki i zasady uczestnictwa 
3.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest wykorzystanie karty rabatowej w jednej z naszych kręgielni 
(Gładka 18, Pileckiego 122, Ks. Trojdena 2C, Abrahama 10, Błonie- Grodziska 1). 
3.2. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest przekazanie obsłudze karty rabatowej z numerem telefonu. 
3.3. Powołana komisja wyłoni 6 zwycięzców. 
 
4. Nagrody 
4.1.Nagrodami w konkursie są: 

• Kolacja dla 2 osób w restauracji Fontanna Restaurant ul. Rybaki 3.  
• Kolacja dla 2 osób w restauracji Arena Restaurant ul. Pileckiego 122.  
• 2 godziny gry w kręgle dla maksymalnie 8 osób do wykorzystania w jednej z naszych kręgielni 

(Gładka 18, Pileckiego 122, Ks. Trojdena 2C, Abrahama 10, Błonie- Grodziska 1) od niedzieli do 
czwartku.  

• 2 pudełka lodów Pavlove o łącznej wadze ok. 1 kg. 
• Weekend dla dwóch osób w SPA.  
• Nagroda rzeczowa: tablet.  
• Rejs luksusowym jachtem na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.  

4.2.Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach loterii drogą telefoniczną. 
4.3. Nagroda zostanie dostarczona przesyłką kurierską, za pośrednictwem poczty na wskazany adres lub 
przez odbiór osobisty w jednym z naszych lokali (do wyboru przez zwycięzcę).  
4.4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.  
4.5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani 
jakakolwiek inna nagroda. 
  
5. Postanowienia końcowe 
5.1. Osoby podające swój numer telefonu w ramach loterii wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Organizatora danych osobowych w celach marketingowych związanych z konkursem. Administratorem 
danych osobowych będzie Grupa TB Sylwia Majchrzak z siedzibą w Warszawie ul. Płowiecka 85. Przesłane 
dane osobowe: 

• nie będą sprzedawane jakimkolwiek innym podmiotom 
• będą bezpiecznie przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

5.2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody. 
5.3. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich zmiany (w tym 
aktualizacji) oraz usunięcia z bazy danych. 
 


