REGULAMIN LOTERII KASKADA
/tekst jednolity/
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, o kapitale
zakładowym w wysokości 115 000 000 zł, zwana dalej Totalizator Sportowy, na podstawie
niniejszego regulaminu loterii KASKADA, zwanego dalej regulaminem, organizuje na
obszarze całego kraju loterię pieniężną KASKADA.
§2
1. Loteria KASKADA jest grą losową o wygrane pieniężne, w której uczestniczy się
poprzez zakup losu.
2. Zakup losu jest równoznaczny z przyjęciem warunków uczestnictwa w loterii KASKADA,
określonych w regulaminie.
3. Regulamin loterii KASKADA dostępny jest w kolekturach, Oddziałach, punktach
sprzedaży i na stronie internetowej Totalizatora Sportowego.
4. W loterii pieniężnej, w przypadku osób fizycznych, może brać udział wyłącznie osoba,
która ukończyła 18 lat.
5. W przypadku wątpliwości co do wieku uczestnika loterii osoba sprzedająca losy jest
upoważniona do żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek
uczestnika loterii.
6. Uczestnikiem Loterii nie może być osoba, wobec której sąd orzekł zakaz uczestnictwa w
grach hazardowych
ZAŁOŻENIA KASKADA
§3
1. Losy loterii KASKADA oferowane są w transzach po 1.352.078 sztuk /słownie: jeden
milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem sztuk/ każda.
2. W terminach, o których mowa w § 6 ust. 1, do sprzedaży wprowadzone są
poszczególne transze.
3. Do każdej transzy wprowadzanej do sprzedaży w terminie określonym zgodnie z § 6
ust. 1, przypisana jest data losowania jej wyników.

4. Opłata za los wynosi 2 zł (słownie: dwa złote), w tym zawiera cenę losu w wysokości
1,82 zł (słownie: jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) oraz dopłatę w wysokości 10%
ceny losu.
5. Łączna cena losów przeznaczonych do sprzedaży jednej transzy stanowi kwotę
2.460.781,96 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset
osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy).
§4

1. Ogólna wysokość kapitału przeznaczonego na wygrane pieniężne wynosi dla jednej
transzy 1.380.150 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt
złotych), co stanowi 56,09% łącznej ceny losów przeznaczonych do sprzedaży.

2. Ogólna liczba i wysokość wygranych jednej transzy loterii KASKADA:
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Razem wygranych: 297.926 sztuk dla jednej transzy.
CECHY LOSU LOTERII KASKADA
§5
Dowodem udziału w loterii KASKADA jest wyłącznie, wydrukowany los przez terminal, lub
inne urządzenie, podłączone do centralnego systemu sprzedaży zawierający:
a) nazwę KASKADA,
b) dwa zestawy niepowtarzalnych kombinacji dwunastu liczb ze zbioru liczb od 1 do 24,
gdzie w drugim zestawie występuje pozostałych dwanaście liczb ze zbioru liczb od 1
do 24, które nie znalazły się w pierwszym zestawie,
c) datę i godzinę transakcji jego nabycia,
d) datę losowania wyników,
e) wpłaconą opłatę za los,
f)

numer identyfikacyjny losu oraz inne oznaczenie służące do identyfikacji losu.

WARUNKI SPRZEDAŻY LOSÓW
§6
1. Terminy rozpoczęcia, zakończenia sprzedaży transz losów oraz losowania wyników dla
poszczególnych transz loterii KASKADA wprowadzonych do sprzedaży, określa Zarząd
Totalizatora Sportowego i podaje do publicznej wiadomości grających z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Zakończenie sprzedaży transzy losów może nastąpić przed terminem określonym na
podstawie ust. 1, pod warunkiem sprzedaży całej wielkości emisji losów danej transzy
wprowadzonej do sprzedaży.
§7
Totalizator Sportowy prowadzi sprzedaż losów loterii KASKADA za pośrednictwem kolektur
oraz innych sieci dystrybucji.
§8
1. Przy zakupie losu uczestnik loterii KASKADA obowiązany jest sprawdzić, czy
wydrukowany los spełnia wymogi, o których mowa w § 5.
2. W przypadku stwierdzenia przez uczestnika loterii KASKADA, że los nie spełnia
wymogów określonych w § 5, nabywcy przysługuje zwrot opłaty za los w zamian za
zwrócony los, w miejscu i momencie jego nabycia.

ZASADY LOTERII KASKADA
§9
1. Udział grającego w loterii KASKADA następuje poprzez dokonanie opłaty, o której
mowa w § 3 ust. 4, i odbiór losu z wydrukowanymi na nim dwoma zestawami po
dwanaście liczb zgodnie z § 5 lit. b.
2. Dwa zestawy niepowtarzalnych kombinacji dwunastu liczb ze zbioru liczb od 1 do 24,
wydrukowane na losie wybierane są losowo, za pośrednictwem terminala lub innego
urządzenia podłączonych do centralnego systemu sprzedaży, zgodnie z ust. 1. Grający
nie może typować liczb na losie.
3. Los bierze udział w grze o wygrane pieniężne.
4. W

czasie

losowania,

przeprowadzanego

zgodnie

z

zasadami

określonymi

w § 10, § 11 i § 12 losowanych jest dwanaście liczb ze zbioru liczb od 1 do 24.

5. Na los loterii KASKADA przysługuje wygrana w przypadku trafienia 12, 11, 10, 9 bądź 8
wylosowanych liczb (zgodnie z ust. 4) w jednym z dwóch zestawów dwunastu liczb
wydrukowanych na losie, w wysokości określonej w tabeli wygranych zgodnie z § 4 ust.
2.
LOSOWANIE WYNIKÓW LOTERII KASKADA
§10
1. Losowania wyników dla danej transzy loterii KASKADA przeprowadzane jest w terminie
określonym zgodnie z § 6 ust. 1 w dacie wydrukowanej na losie.
2. Losowanie wyników loterii KASKADA przeprowadzane jest za pomocą urządzenia
losującego, posiadającego poświadczenie rejestracji wydane przez

wyznaczonego

naczelnika urzędu celnego, w obecności członków Komisji Kontroli Gier i Zakładów oraz
pod nadzorem przedstawiciela TS, posiadającego świadectwo zawodowe wydane przez
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Jeżeli podczas losowania wyników loterii KASKADA za pomocą urządzenia losującego
nastąpi jego awaria, liczby wylosowane do momentu awarii uznaje się za ważne
i uzupełnia liczbami losowanymi urządzeniem rezerwowym, do 12 liczb.

§11
Jeżeli losowanie wyników danej transzy loterii KASKADA nie może się odbyć wskutek
zaistnienia siły wyższej, losowanie zostanie przeprowadzone niezwłocznie po ustaniu siły
wyższej.
§12
1. Z przebiegu losowania wyników loterii KASKADA sporządzany jest protokół, który
podpisują wszyscy członkowie Komisji Kontroli Gier i Zakładów oraz przedstawiciel TS
obecni podczas losowania.
2. Po przeprowadzeniu losowania wyników loterii KASKADA, na podstawie protokołu, o
którym mowa w ust. 1 ustala się liczbę wygranych pieniężnych w każdym stopniu
wygranych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2, które przypadły na losy
sprzedane w danej transzy loterii KASKADA.
3. Wyniki losowania każdej transzy loterii KASKADA podaje się do publicznej wiadomości,
w szczególności poprzez przekazanie tej informacji przez TS do wszystkich kolektur
i punktów sprzedaży, niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z przebiegu losowania
wyników.

WYPŁATA WYGRANYCH
§ 13
1. Wygrane pieniężne wszystkich stopni wypłacane są w Oddziałach Totalizatora
Sportowego w okresie 60 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania.
2. Wygrane pieniężne drugiego, trzeciego, czwartego i piątego stopnia wypłacane są
w kolekturach oraz innych, wyznaczonych przez Totalizator Sportowy, sieciach
dystrybucji, w okresie 60 dni począwszy od dnia następującego po dniu losowania.
§ 14
1. Wygrane pieniężne wypłacane są wyłącznie za zwrotem losu.
2. Nie dokonuje się wypłat wygranych pieniężnych na podstawie losu, którego
autentyczności nie można stwierdzić, lub też nieposiadającego pełnych informacji
słownych, liczbowych lub innych oznaczeń służących do identyfikacji losu.
3. W razie utraty lub zniszczenia losu grającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec
Totalizatora Sportowego.
§ 15
Totalizator Sportowy nie ma obowiązku badania uprawnień okaziciela losu, może jednak
wstrzymać wypłatę wygranej na okres nieprzekraczający 30 dni, jeżeli zachodzą
wątpliwości, co do uprawnień okaziciela do rozporządzania losem lub też kompletności
i czytelności zapisów na losie. W przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty
wygranej Totalizator Sportowy obowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za okres
wstrzymania wypłaty
§ 16
1. Totalizator Sportowy jest obowiązany, na żądanie uczestnika loterii „KASKADA”,
wystawić imienne zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej.
2. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym
uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.
3. Totalizator Sportowy prowadzi ewidencję zaświadczeń oraz przechowuje odpisy
wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

§ 17
1. Totalizator Sportowy prowadzi ewidencję wypłaconych (wydanych) wygranych, których
wartość wynosi co najmniej 20 000 zł.
2. Osoba, która taką wygrana uzyskała ma obowiązek podania danych niezbędnych do
zaewidencjonowania wyżej wymienionej wygranej.
3. W ewidencji, o której mowa w ust. 1 umieszcza się:
a) dane osoby wygrywającej (imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru
PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo),
wartość wypłaconej (wydanej ) wygranej ,datę wypłaty (wydania).
4. Wysokość wygranej w Loterii stanowi tajemnicę uczestnika loterii „KASKADA”,
do przestrzegania której jest zobowiązany Totalizator Sportowy.
5. Informacje o wysokości wygranej Totalizator Sportowy ujawni wyłącznie w wypadkach
przewidzianych przepisami prawa
TRYB SKŁADANIA i ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
§ 18
1.

Reklamacje z tytułu udziału w loterii KASKADA grający zobowiązany jest zgłosić do
Oddziału lub Centrali Totalizatora Sportowego w terminie 67 dni od dnia losowania
wyników loterii KASKADA. Decyduje data wpływu reklamacji do Oddziału lub Centrali
Totalizatora Sportowego.

2. Grający zobowiązany jest wnieść reklamację na piśmie z podaniem w szczególności
imienia i nazwiska reklamującego, adresu do korespondencji, podstaw reklamacji.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, lub niezawierające
danych, o których mowa w ust. 2, nie będą rozpatrywane.
4. Totalizator Sportowy zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, nie później niż w terminie
21 dni licząc od daty otrzymania reklamacji, i poinformować grającego listem poleconym
o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia.
§ 19
1. Roszczenia związane z udziałem w loterii KASKADA przedawniają się z upływem 6
miesięcy począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu losowania
wyników loterii KASKADA.
2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia otrzymania reklamacji
przez Totalizator Sportowy do dnia nadania listem poleconym odpowiedzi na
reklamację.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 20
Ewentualne spory wynikłe pomiędzy grającymi w loterii KASKADA a Totalizatorem
Sportowym będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.

§ 21
Totalizator Sportowy odpowiada za szkody spowodowane przez podmioty wykonujące w
kolekturach w imieniu i na rzecz Totalizatora Sportowego czynności sprzedaży losów loterii
KASKADA na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.
§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
Zarząd
ZARZĄD
Członek Zarządu

Członek Zarządu

Grzegorz Sołtysiński

Piotr Kamiński

Członek Zarządu
Wojciech Szpil

Ministerstwo Finansów
Na podstawie art.60 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych
(Dz.U. Nr 201 poz 1540) zatwierdzam niniejszy regulamin/zmianę regulaminu.
Z upoważnienia Ministra Finansów
Zastępca Dyrektora Departamentu
Służby Celnej
Jolanta Dąbrowska
12.09.2011

