
 

Regulamin loterii fantowej Mystery 
Machinery 

Nazwa: Loteria fantowa Mystery Machinery 

1. Niniejszy regulamin dotyczy Loterii fantowej Mystery Machinery 
2. Podmiotem organizującym loterię jest: Mystery Machinery Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Głowackiego 10, Kraków 30-085, KRS 0000895546, 
NIP 6772463453, REGON 388725478 

3. Loteria będzie realizowana w lokalu Mystery Machinery w C.H. Załęże 
w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 69.  Loteria będzie się odbywać 
18 września 2021 roku w godzinach 10:00 – 24:00. Nagrody będą 
losowane na bieżąco w przedziale czasowym wspomnianym 
powyżej.  

4. Liczba losów z nagrodami: 70 (kubki 20 sztuk, koszulki 10 sztuk, 
smycze 30 sztuk, vouchery 10 sztuk- 2 sztuka na -30%; 3 szt. na – 20%; 
5 szt. na -10%- na grę Escape Room lub Laser Tag na 60 min. 140 
losów będzie bez wygranej – klient dostaje za taki los cukierek.  

5. Do wzięcia udziału w losowaniu są uprawnieni wszyscy klienci, którzy 
wykupili Grę w arenie Laser Tag lub Escape Room w lokalu Mystery 
Machinery w C.H. Załęże w dniu 18.09.2021. Każdy klient, który wykupił 
Grę w dniu 18.09.2021, ma prawo wylosować jeden los, po okazaniu 
paragonu za Grę. Każdy paragon upoważnia do wylosowania takiej 
liczby losów jak liczba osób na jaką wykupiona jest Gra.     

6. Pojemnik z losami znajduje się na ladzie baru. (Obsługa baru musi 
pilnować aby klienci losowali losy tylko za okazaniem paragonu, 
muszą też zaznaczać na paragonie że brał on już udział w losowaniu). 
Obsługa lokalu informuje każdego klienta, który wykupił bilet na Grę 
Escape Room lub Laser Tag, że może wziąć udział w loterii fantowej. 
Przedstawienie paragonu za  wykupioną Grę, upoważnia klienta do 
wylosowania z pojemnika takiej ilości losów jak liczba osób na jaką 
jest wykupiona Gra. Klient losuje jeden los i odczytuje go. Jeżeli los 
jest wygrany, pracownik obsługi  wydaje klientowi fant, na który 
wypisany jest los.  

7. Losy znajdują się w zamkniętym, nieprzezroczystym pojemniku z 
otworem na rękę. W pojemniku znajduje się 70 losów z wygraną i 
300 losów pustych.  

8. Klienci uprawnieni do losowania mogą losować losy w dniu 18 
września 2021 r. w godzinach od 10:00 - 24:00.  W przypadku gdy 



wylosują los, który wygrywa, nagrodę otrzymują ją natychmiast w 
lokalu Mystery Machinery w  C.H. Załęże. Nagrodę wydaje pracownik 
obsługi Mystery Machinery.   
 

 

 

 

 


