
Lista wylosowanych nagród „SUPERLOKATA”17 edycja 2021 
w loterii promocyjnej „SUPERLOKATA”17 edycja 2021, organizowanej przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie , 

urządzoną na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

Niniejsza lista ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń do 

otrzymania nagrody. Zgodnie z Regulaminem loterii promocyjnej „SUPERLOKATA” 17 edycja 2021. 

 

Losowanie odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Banku, przy ul. Opolskiej 5 w Wołczynie, pod kontrolą 

Komisji Nadzoru. Losowanie przeprowadzone zostało z pomocą bębna zawierającego losy w postaci żetonów. 

Losowania, poprzez wyjmowanie z bębna kolejnych, przypadkowo wybranych losów dokonywała osoba wyznaczona 

przez Komisję Nadzoru. Do udziału w losowaniu były uprawnione 77042 udziały-losy – na podstawie protokołu Komisji 

Nadzoru nr 1 i 2/2021. Przebieg losowania protokołowała Pani Irena Sachta-Grosz – Notariusz. 

I. nagroda główna: 

– samochód osobowy SKODA FABIA Active 1.0 MPI 60KM, o wartości 50 000,00 zł, wylosowany numer to:  

=50103= , przypisany do rachunku: modulo – 364015-Kluczbork 

 

II. nagrody dodatkowe: 

 

I. 6 kart podarunkowych MediaExpert, o wartości 500,00 zł każda, nagrody przypadły na losy o numerach:  

1)=49800=, przypisany do rachunku: modulo: -361144- Kluczbork 

2)=14209=, przypisany do rachunku: modulo: -182054- Wołczyn 

3)=42867=, przypisany do rachunku: modulo: -348984- Kluczbork 

4)=29607=, przypisany do rachunku: modulo: -341363- Wołczyn 

5)=55759=, przypisany do rachunku: modulo: -377535- Kuniów 

6)=38762=, przypisany do rachunku: modulo: -328582- Kluczbork 

 

II. 28 kart podarunkowych MediaExpert o wartości 250,00 zł każda, nagrody przypadły na losy o numerach:  

1)=72682=, przypisany do rachunku: modulo: -524782- Głuszyna 

2)=4940=, przypisany do rachunku: modulo: -83683- Szum 

3)=4110=, przypisany do rachunku: modulo: -74317- Skałągi 

4)=46562=, przypisany do rachunku: modulo: -356530- Kujakowice Dolne 

5)=60329=, przypisany do rachunku: modulo: -395496- Kluczbork 

6)=34304=, przypisany do rachunku: modulo: -314136- Bażany 

7)=4502=, przypisany do rachunku: modulo: -83380- Szum 

8)=119=, przypisany udziałowi osoby: modulo: -9999- Brzezinki 

9)=50908=, przypisany do rachunku: modulo: -365692- Gotartów 

10)=48488=, przypisany do rachunku: modulo: -358260- Kluczbork 

11)=41172=, przypisany do rachunku: modulo:-338288- Kluczbork 

12)=76512=, przypisany do rachunku: modulo: -380623- Byczyna 

13)= 22382=, przypisany do rachunku: modulo: -271266- Domaszowice 

14)= 67774=, przypisany do rachunku: modulo: -510192- Namysłów 

15)= 49378=, przypisany do rachunku: modulo: -360769- Kluczbork 

16)= 41612=, przypisany do rachunku: modulo: -341653- Kluczbork 

17)=35044=, przypisany do rachunku: modulo: -317397- Biadacz 

18)=76022=, przypisany do rachunku: modulo: -365041- Byczyna 

19)=76857=, przypisany do rachunku: modulo: -394877- Janówka 

20)=17742=, przypisany do rachunku: modulo: -249988- Wołczyn 

21)=38980=, przypisany do rachunku: modulo: -329693- Kluczbork 

22)=1135=, przypisany do rachunku: modulo:-42938- Komorzno 

23=62958=, przypisany do rachunku: modulo: -500488- Namysłów 



24)= 71189=, przypisany do rachunku: modulo: -522182- Namysłów 

25)= 33140=, przypisany do rachunku: modulo: -308669- Kujakowice Dolne 

26)= 18077=, przypisany do rachunku: modulo: -251356- Wołczyn 

27)= 70350=, przypisany do rachunku: modulo: -519599- Namysłów 

28)= 25283=, przypisany do rachunku: modulo: -282174- Wołczyn 

 

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „SUPERLOKATA” (17 edycja 2021 r.) (fragment. dot. losowania i wyd. nagród) 

 

[…] Rozdział II. LOSOWANIE, POWIADOMIENIE O WYNIKACH, ODBIÓR NAGRÓD 

1. Losowanie przeprowadzone zostanie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Wołczynie, 46-250 Wołczyn, ul. 

Opolska 5, w dniu 13.06.2022 r., w obecności notariusza i Komisji Nadzoru. Losowanie nie będzie miało 

charakteru losowania publicznego. 

2. Losowanie nagród odbędzie się poprzez wyjmowanie z bębna mieszającego poszczególnych losów. Losowania 

dokona członek Komisji Nadzoru lub wyznaczona przez Komisję osoba.  

3. Do każdego udziału przyznanego zgodnie z treścią ust.7. Rozdz. I Regulaminu, zostanie przypisana liczba 

porządkowa. Liczby porządkowe wraz z numerami lokat zostaną umieszczone na listach udziałów uprawnionych 

Uczestników loterii. Organizator, do dnia 22.05.2022 r. sporządzi taką listę, a każdy Uczestnik loterii promocyjnej 

będzie mógł zapoznać się z numerami swoich udziałów w losowaniu w siedzibie Organizatora od dnia 25.05.2022 

r. do 15.08.2022 r. Organizator przygotuje również odpowiednią liczbę losów, które zawierać będą liczby 

porządkowe przypisane do danego numeru udziału.  

4. Każdy udział, przed umieszczeniem na liście uprawnionych do losowania, zostanie zweryfikowany przez Komisję 

Nadzoru pod względem spełnienia warunków określonych w ust. 7 Rozdz. I. oraz w ust. 4 i 5 Rozdz. V. Jeżeli 

udział nie będzie spełniał wymienionych warunków, nie zostanie zakwalifikowany do losowania nagród. 

5. Nagrody będą losowane w kolejności: nagroda główna, a następnie nagrody dodatkowe             określone w ust. 

6 pkt. 2. 

6. Określenie rodzaju i wartości nagród (kwoty brutto): 

1) nagroda główna – samochód osobowy Skoda Fabia o wartości 50 000,00 zł  

2) nagrody dodatkowe: 

                         a) 6   kart podarunkowych Media Expert o wartości 500,00 zł  - o łącznej wartości 3 000,-zł, 

                         b) 28 kart podarunkowych Media Expert o wartości 250,00 zł  - o łącznej wartości 7 000,-zł, 

     Całkowita wartość puli nagród wynosi 60 000,00 zł brutto  

7. Nagrody przewidziane w ramach niniejszej loterii promocyjnej, wręczone zostaną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami podatkowymi, przy czym obowiązek uiszczenia podatku spoczywa na osobach, które zostały 

laureatami loterii promocyjnej. 

8. Klienci będący laureatami loterii promocyjnej (czyli zdobywcami nagród) zostaną zawiadomieni o wygranej i 

sposobie oraz trybie jej odbioru przez Organizatora, listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) nadanym w 

placówce Poczty Polskiej najpóźniej w ciągu 7 dni po dniu losowania. 

9. Nagrody będą wydawane od dnia 20.06.2022r. do dnia 15.07.2022 r., w siedzibie Banku Spółdzielczego w 

Wołczynie, ul. Opolska 5 i pozostałych placówkach Banku, po uprzednim uiszczeniu przez laureata podatku, o 

którym mowa w ust.7. Nieodebranie nagrody w powyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją 

laureata z nagrody.  

10. Laureat, przy odbiorze nagrody, jest zobowiązany do okazania dokumentu, który potwierdzi jego tożsamość. 

11. Nagroda zostanie wydana laureatowi - posiadaczowi lokaty lub osobie upoważnionej posiadającej 

pełnomocnictwo z uwierzytelnionym notarialnie podpisem mocodawcy (laureata).  

12. Odbiór nagrody musi być potwierdzony pisemnie. 

 

Łącznie rozlosowano 35 nagród rzeczowych. Komisja stwierdziła prawidłowość przebiegu losowania i jego zgodność                           

z Regulaminem Loterii Promocyjnej „SUPERLOKATA” 17 edycja 2021. 


