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Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni ponad 47 metrów z ogródkiem w nowoczesnym bloku oraz pieniądze. To wszystko można 
wygrać w naszej najnowszej loterii. Łączna pula nagród w czwartej edycji loterii to blisko 250 tysięcy. Wystarczy codziennie czytać 
Dziennik Wschodni i zbierać kupony
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Wygraj mieszkanie 
na Nowym Felinie
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RZUT MIESZKANIA DO WYGRANIA

Wejście Przedpokój

Pokój 
(17,02 mkw.)

Łazienka 
(4,51 mkw.)

Pokój 
(10,64 mkw.)

Balkon

Kuchnia 
(8,95 mkw.)

Ogródek 
(54 mkw.)

MIESZKANIE BUDUJE: 

Dział sprzedaży: tel. 81 745-07-97

N
ajwiększą atrakcją naszej lote-
rii jest najcenniejsza nagroda. 
Mieszkanie, budowane w Lubli-
nie przez Interbud-Lublin S.A. 

Ma ponad 47 metrów powierzchni. Jest 
dwupokojowe – większy o pow. 17,02 
i mniejszy 10,64 mkw. Ma kuchnię, która 
jest usytuowana między pokojami. Przy-
szli mieszkańcy będą mogli zadecydo-
wać, czy między nią a dużym pokojem 
nie chcą mieć ściany, by stworzyć pokój 
dzienny z aneksem kuchennym. Mogą 
też zlecić postawienie ściany albo mon-
taż na przykład rozsuwanych drzwi. 
W mieszkaniu jest też balkon, na który 
można wyjść z każdego pokoju. Na do-
datek, kuchenne okno też wy-
chodzi na balkon. 

Dodatkowym atutem naszej 
nagrody jest… ogródek o po-
wierzchni 54 mkw., z którego 
będzie mógł korzystać szczę-
śliwy zwycięzca, schodząc do 
niego po schodach z balkonu. 

Laureat naszej nagrody za-
mieszka w bardzo dynamicznie 
rozwijającej się części miasta na 
osiedlu Nowy Felin.

– Z uwagi na tendencje budownictwa 
mieszkaniowego w Lublinie, Felin sta-
nowi dla deweloperów jedną z bardziej 
atrakcyjnych dzielnic miasta. To miejsce 
dla osób ceniących wypoczynek i prze-
strzeń przy jednocześnie niedużej odle-
głości do centrum – wylicza plusy nowo 
budowanego osiedla Nowy Felin Katarzy-

na Wachowicz, kierownik działu sprzedaży 
deweloperskiej Interbud-Lublin S.A. 

To na tym osiedlu Interbud-Lublin. S.A. 
buduje bloki, a w jednym z nich - nagrodę 
w naszym konkursie. 

Osiedle Nowy Felin charakteryzuje się 
zieloną okolicą, która ma walory rekre-
acyjne, a jednocześnie jest tu już rozbu-
dowane zaplecze handlowo-usługowe. 
To doskonałe miejsce do mieszkania, 
na spacery z dziećmi oraz rekreacyj-
ne przejażdżki rowerowe. W najbliż-

szej okolicy znajdują się szkoła, 
przedszkole, poczta oraz sklepy 
spożywcze.

O atutach lokalizacji decyduje 
również coraz lepsza komunika-
cja, która jeszcze ma się rozwijać 
z planowaną rozbudową osiedla. 
W niedalekiej przyszłości to ma 
być zupełnie nowa dzielnica mia-
sta – dodaje Wachowicz.

Oprócz mieszkania na uczest-
ników naszej loterii czekają pieniądze. 
W kolejnych losowaniach – a będą trzy 
– na zwycięzców czekają 2 nagrody po 5 
tys. zł, 4 nagrody po 500 zł i 21 nagród po 
300 zł każda.

By zamieszkać w nowym mieszkaniu na 
nowoczesnym osiedlu Nowy Felin i wy-
grać pieniądze, wystarczy czytać Dzien-
nik Wschodni i wziąć udział w naszej lote-
rii. Zbieranie kuponów i kompletowanie 
zestawów zaczynamy od 20 września. 
Wystarczy 10 kolejnych kuponów, by móc 
wziąć udział w losowaniu. Ich zbieranie 
uprości prenumerata.



Warto czytać i grać Osiedle Nowy Felin w Lublinie

Kupuj Dziennik Wschodni i wygrywaj  

DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA

ZYGMUNTA AUGUSTA

TU BĘDZIE TWOJE MIESZKANIE

ROZMOWA  z Jackiem Drozdem, wiceprezesem Interbud-Lublin S.A.

Polecam idealne miejsce 
do zamieszkania
• Czym się państwo 
kierowali, wybierając 
lokalizację osiedla, na 
którym powstaje 
mieszkanie będące nagrodą 
w naszym konkursie? 

– Osiedle Nowy Felin jest 
usytuowane w idealnym 
miejscu do zamieszkania. 
Z jednej strony osiedle znaj-
duje się na obrzeżach mia-
sta, w spokojnym i zacisznym 
miejscu, a jednocześnie jest 
bardzo dobrze skomunikowa-
ne z centrum. Osiedle Nowy 
Felin łączy doskonałą lokaliza-
cję z komfortowym dojazdem 
do pracy, szkoły etc.
• Z myślą, o jakich klientach 
powstał projekt tej 
inwestycji? 

– Adresaci naszego nowe-
go osiedla to osoby ceniące 
ciszę i spokój. Cieszymy się, 
że znaleźliśmy doskonałą lo-
kalizację, która idealnie godzi 
walory miejsca do relaksu 
z przestrzenią dobrze połą-
czoną ze Śródmieściem. A to 
dwie bardzo istotne sprawy.
• Czym się to osiedle różni 
od państwa poprzednich 
inwestycji? Jakie 
doświadczenia zdobyte 
przy realizacji i sprzedaży 
wcześniejszych mieszkań 
państwu się przydały 
w przypadku realizacji 
Nowego Felina? 

– Na rynku istniejemy już 
25 lat, dlatego możemy po-
chwalić się sporym doświad-
czeniem, także jeżeli chodzi 
o działania deweloperskie 
na rynku lubelskim. Staramy 
się jednak brać pod uwagę 
to, że zmieniają się realia, a 
wraz z nimi zmienia się spo-
łeczeństwo. W dzisiejszych 

czasach, w których każdy 
gdzieś się śpieszy, bardzo 
ważny jest szybki i sprawny 
dojazd do domu, gdzie jed-
nocześnie możemy wypo-
cząć będąc z dala od gwaru 
miasta. Dlatego realizując 
każdą kolejną inwestycję, 
staramy się dostosować do 
wymagań nowoczesnego 
lublinianina.
• Co jest atrakcyjnego 
w budowanym przez pana 
firmę nowym osiedlu? 
Czym zachęcają państwo 
przyszłych mieszkańców, by 
się tam sprowadzili? 

– Oprócz bardzo atrakcyj-
nej lokalizacji atutem jest 
oczywiście bardzo istotna 
sprawa dla każdego z nas, 
a mianowicie konkurencyjne 
ceny. Zdajemy sobie sprawę 
z trudności w pozyskiwaniu 
kredytów mieszkaniowych, 
dlatego staramy się dopa-
sować ceny mieszkań do 
realiów rynku lubelskiego. 
Możemy pochwalić się rów-
nież bardzo profesjonalną 
obsługą klientów w siedzibie 
naszej spółki przy ul. Tury-
stycznej 36. 

– Oferujemy również moż-
liwość wprowadzania zmian 
projektowych na wczesnym 
etapie inwestycji.

– Oprócz sprzedaży miesz-
kań, możemy zaoferować 
u siebie na miejscu obsłu-
gę kredytową, dzięki czemu 
klienci mogą załatwić wszyst-
kie formalności związane 
z zakupem mieszkania. 
• Czy obecna inwestycja to 
dopiero pierwszy etap 
większego projektu? Jeśli 
tak, to jak może on wpłynąć 
na kształt dzielnicy? 

– Felin rozwija się w za-
wrotnym tempie. Na począt-
ku przyszłego roku plano-
wane jest otwarcie dużego 
centrum handlowego, które 
powstaje około 2 km od na-
szej inwestycji i nie będzie 
zakłócać spokoju miesz-
kańców. Z myślą o nowych 
lokatorach Felina powstał 
projekt przedszkola oraz 
żłobka, który zatwierdził już 
Urząd Miasta.
• Czy Lublin jest trudnym 
rynkiem mieszkaniowym? 
Czym charakteryzują się 
lubelscy klienci? 

– Region lubelski jest trud-
nym regionem, jeżeli chodzi 
o zakres działań deweloper-
skich przede wszystkim ze 

względu na dużą liczbę firm 
konkurujących w tej branży. 
Klienci w wyborze mieszkań 
kierują się przede wszystkim 
ceną, dlatego nam – dewelo-
perom – trudno znaleźć złoty 
środek, który uwzględnia za-
razem najwyższą jakość oraz 
atrakcyjną cenę. Staramy się 
jednak pogodzić te dwa naj-
istotniejsze kryteria.
• Trudniej jest znaleźć 
dobry teren, dobrego 
projektanta czy dobrego 
kupca? 

– Staramy się wybierać 
najlepsze tereny oraz naj-
lepszych fachowców do re-
alizacji naszych inwestycji, 
aby zapewnić naszym klien-
tom optymalne rozwiązania 

techniczne. Rynek branży 
deweloperskiej jest bardzo 
wymagający, deweloperzy 
starają się prześcigać z ory-
ginalnością architektury, 
atrakcyjnym i eleganckim 
kształtem bryły. Dla klientów 
istotna jest nie tylko funkcjo-
nalność, ale również estetyka 
budynku. 
• Czym się pana zdaniem 
kierują klienci przy 
wyborze nowego 
mieszkania? 

– Na pierwszym etapie: 
ceną, lokalizacją i elastycz-
nością w płatnościach rat. 
Ważną kwestią dla nich jest 
również to, jak dany dewe-
loper jest postrzegany na 
rynku i jaka jest jego sytu-

acja finansowa. W przypad-
ku naszej firmy, która jest 
spółką giełdową, klient ma 
pełną wiedzę na temat sytu-
acji ekonomicznej. To czyni 
nas, jako dewelopera, bar-
dziej konkurencyjną spółką 
na rynku lubelskim.
• Z jakiej dotychczasowej 
inwestycji Interbudu SA 
jest pan najbardziej 
zadowolony i dlaczego? 

– Możemy pochwalić się 
wieloma inwestycjami, m.in. 
osiedle Brzozy przy ul. Duni-
kowskiego, osiedle Botanik 
II i Botanik III przy ul. Relak-
sowej. Myślę, że największy 
sukces odniosło właśnie to 
osiedle przy ul. Relaksowej, 
bo to miejsce jest najbar-
dziej pożądaną lokalizacją 
w Lublinie. Wierzę, że osie-
dle Nowy Felin powtórzy ten 
sukces.
• Jakie są plany pana firmy 
– jeśli chodzi o typ 
budownictwa, 
przewidywaną ekspansję 
na terenie miasta, nowości 
w dziedzinie wykonawstwa 
czy projektowania? 

– Rozwijamy się prężnie 
i ekspansywnie. Planujemy 
dalsze inwestycje na osiedlu 
Botanik III (ul. Relaksowa), 
osiedlu Brzozy III (ul. Du-
nikowskiego) w Lublinie. 
Nowym naszym przedsię-
wzięciem będzie także bu-
dowa bloków na dawnym 
torze kartingowym przy ul. 
Zemborzyckiej w Lublinie. 
Mamy zamiar rozpocząć bu-
dowę osiedla wraz z lokalami 
usługowymi przy głównej 
ulicy w Kraśniku. Dalej rozra-
stać będzie się osiedle Nowy 
Felin.

Jacek Drozd, wiceprezes Interbud-Lublin: Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie Dziennika 
Wschodniego, w którym do wygrania jest 47-metrowe mieszkanie z ogródkiem na naszym 
osiedlu Nowy Felin

Krzysztof Wiejak 
redaktor naczelny 
Dziennika 
Wschodniego

x 
Już troje Czytelników Dziennika 
Wschodniego dzięki regularnej 

lekturze gazety i – nie ma co ukrywać 
– odrobinie szczęścia, stało się 
właścicielami mieszkań w Lublinie. 
I wszystkie te wygrane miały wspólny 
mianownik – sprawiły niesamowitą 
przyjemność naszym Czytelnikom, ale 
także i nam, że pomogliśmy komuś 
zrealizować marzenie o własnym dachu 
nad głową. Widziałem na twarzach 
laureatów najpierw niedowierzanie, 
potem zaskoczenie i wreszcie emocje: 
łzy w oczach (ze szczęścia) i ogromną 
radość. Jeden z Czytelników dzięki 
wygranej mógł wyprowadzić się 
z blokowej klitki o powierzchni nieco 
ponad 20 metrów do całkiem 

przestronnego i nowego mieszkania.
Takie emocje czekają na kolejnego 
naszego Czytelnika. Wystarczy 
systematycznie czytać Dziennik 
Wschodni i wziąć udział w kolejnej 
naszej loterii „Mieszkanie za czytanie”. 
I oprócz szansy na cztery kąty dostają 
Państwo codziennie świeżą porcję 
najciekawszych informacji z Lublina 
i całego regionu.
I na koniec jeszcze jeden argument za 
udziałem w naszej loterii: 
prawdopodobieństwo trafienia 
„szóstki” w lotto to 1:13 983 816 
(prawie 14 milionów). W naszej loterii 
możliwość zgarnięcia głównej nagrody 
jest nieporównywalnie większa. 
Zapraszam do lektury i gry.

2  Dziennik Wschodni  
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x 
To już czwarta loteria 
mieszkaniowa Dziennika 

Wschodniego. Do tej pory oprócz 
mieszkań rozdaliśmy także sprzęt 
RTV i AGD, pieniądze i auta. 
Uczestnicy pierwszej loterii 
(2008/2009 r.) mogli wygrać 
mieszkanie  wartości blisko 200 
tys. zł przy ul. Dunikowskiego 
w Lublinie oraz sprzęt m.in. 
kamery, aparaty cyfrowe, 
mikrowieże, kina domowe, odtwarzacze DVD, 
pralki, kuchenki mikrofalowe. Wtedy wartość 
wszystkich nagród wynosiła blisko 223 tys. zł. 
W drugiej loterii (2009/2010 r.) do wygrania był 
luksusowy apartament przy ul. Willowej w Lublinie. 
Do tego dorzuciliśmy jeszcze pieniądze i dwa auta: 
hyundaia i nissana micrę. W trzech losowaniach 

rozdaliśmy 46 nagród  wartości blisko 450 tys. zł. 
W trzeciej loterii (2010/2011) do wygrania było 
mieszkanie  wartości prawie 225 tys. zł na osiedlu 
Marina w Lublinie. Do tego były jeszcze pieniądze 
– ponad 32 tysiące zł. 
Na zdjęciu Barbara Osikowska z Białej Podlaskiej, 
która wygrała hyundaia i10.

Rozdaliśmy już blisko... milion złotych

– wystarczy  10 kolejnych kuponów  

x 
Mieszkanie przy ul. Dunikowskiego w Lublinie, 
główna nagroda w naszej pierwszej loterii w 2009 

roku, trafiło do Lucyny Pitury ze Szczebrzeszyna. 
– W życiu bym się nie spodziewała, że spotka mnie takie 
szczęście! – cieszyła się pani Lucyna, kiedy dowiedziała 
się o wygranej. – Od lat prenumeruję Dziennik Wschodni. 
Od czasu do czasu brałam udział w różnych konkursach, 
ale do tej pory nic nie wygrałam. Ale teraz wiem, że warto 
było próbować. Do tej pory oglądamy film z losowania. 
Czasami zastanawiam się, czy to naprawdę się stało 
– dodaje nasza Czytelniczka.
W dniu, kiedy odebrała od nas symboliczny klucz do 
mieszkania, zapowiedziała, że w nowym mieszkaniu 
zamieszka jej syn. – Za granicą zarabiał na wyposażenie 
mieszkania, żeby jak najszybciej mógł się wprowadzić. 
Przecież trzeba było jeszcze pomalować ściany, zrobić 
łazienkę i umeblować – tłumaczyła kobieta.

Pani Lucyna wygrała mieszkanie dla syna
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Raz wygrałem. 
I znowu spróbuję wygrać

ROZMOWA Z Mateuszem Błaszczakiem, zwycięzcą 
naszej loterii mieszkaniowej w 2010 roku

Warto mieć 
marzenia i grać
• Jak dowiedział się pan o tym, 
że wygrał mieszkanie w naszej 
loterii? 
– Pamiętam bardzo dobrze tę 
sytuację. Żona przyjechała do 
mnie, do pracy wraz z całą ekipą 
z Dziennika Wschodniego 
i poinformowała mnie o tym, co 
się wydarzyło. Długo nie mogłem 
w to uwierzyć. Naprawdę byłem 
w szoku przez kilka ładnych dni, 
ale z czasem ochłonąłem 
i przyjąłem to do wiadomości 
(śmiech).
• Przed losowaniem mieszkanie 
było pana wymarzoną nagrodą? 
– Szczerze mówiąc, nie. 
Traktowałem to wszystko, jako 
zabawę. Ale, prawdę mówiąc, 
chciałem przede wszystkim 
wygrać samochód. Wysłaliśmy 
parę serii kuponów na mnie, 
kilka na żonę. Chociaż z drugiej 
strony, jeżeli ktoś ma szczęście, 
to powinien wygrać nawet z jedną 
serią. My postanowiliśmy jednak 
szczęściu nieco pomóc. Po cichu 
liczyłem też, że może uda się 
zdobyć trochę gotówki. Wyszło 
jednak zupełnie inaczej 
i wygraliśmy mieszkanie. Co 
mogę powiedzieć. Jesteśmy 
szczęśliwi, że tak się to wszystko 
ułożyło.
• Od tamtej chwili sporo się 
zmieniło w waszym życiu? 

– Na pewno jesteśmy szczęśliwi 
i wszystko dobrze się układa. 
Żyje się nam dużo swobodniej. 
Nie musieliśmy też brać kredytu, 
co w dzisiejszych czasach jest 
bardzo ważne. Dlatego 
zachęcamy wszystkich do 
udziału w loterii mieszkaniowej 
Dziennika Wschodniego. Na 
naszym przykładzie widać, 
że warto mieć marzenia i grać, 
bo czasami marzenia jednak się 
spełniają.
• Weźmiecie udział w kolejnej 
loterii? 
– Raczej nie. Chyba damy szansę 
innym. My już swoje wygraliśmy.
• Po takim sukcesie warto chyba 
sprawdzić swoje szczęście 
w innych grach. Brał pan jeszcze 
udział w podobnych loteriach? 
– Prawdę mówiąc, od czasu do 
czasu gram tylko w totolotka. Nie 
zauważyłem jednak, żebym od 
tamtej pory wygrywał częściej.

ROZMAWIAŁ ŁUKASZ GŁADYSIEWICZ

ROZMOWA Z Romanem Mędykowskim, zwycięzcą naszej loterii mieszkaniowej z 2012 roku

• Od początku wierzył pan 
w główną nagrodę? 

– Zdecydowanie nie. My-
ślałem przede wszystkim 
o pieniądzach. Do wygrania 
było chociażby 10 tysięcy 
złotych. I bardziej celowałem 
w taką nagrodę. Nawet nie 
marzyłem, że uda się wygrać 
mieszkanie.
• Jaką obrał pan taktykę? 
Kupony były wypełnione 
tylko na pana, czy także 
na innych członków 
rodziny? 

– Wycinałem kupony i wy-
pełniałem wszystko wyłącz-
nie na siebie. Muszę przy-
znać, że ja po prostu jestem 
miłośnikiem prasy. Pozosta-

li domownicy chcieli mnie 
już nawet pogonić z domu 
z tymi wszystkimi gazetami. 
Mówili mi: Tylko byś te gaze-
ty czytał i czytał. Musiałem 
się wręcz ukrywać. No, ale 
teraz nie ma już z tym pro-
blemu.
• Co by pan radził osobom, 
które chcą wziąć udział 
w kolejnej edycji naszej 
loterii? 

– Po pierwsze i najważ-
niejsze – trzeba czytać co-
dziennie Dziennik Wschod-
ni. Bez tego nie ma przecież 
szans na jakąkolwiek nagro-
dę. Ja jestem stałym czytel-
nikiem od wielu lat. Teraz 
mam gazetę w prenumera-

cie, więc mam pewność, że 
uzbieram wszystkie kupony. 
Życzę oczywiście wszystkim 
szczęścia, ale zaznaczam, że 
ja ponownie wezmę udział 
w zabawie i znowu spróbuję 
wygrać. Skoro poprzednia 
loteria przyniosła nam tyle 
radości, to kto wie? Może 
także w kolejnej uśmiechnie 
się do mnie szczęście. Nie 
jestem hazardzistą, no może 
poza krzyżówkami, ale na 
pewno spróbuję jeszcze raz.
• Kto wprowadzi się do 
mieszkania, które pan 
wygrał? 

– Mam trójkę dzieci, ale 
wziąłem udział w loterii 
z myślą o mojej córce Ju-

stynie. To było od zawsze 
jej marzenie, żeby mieć 
swoje mieszkanie i cieszę 
się, że udało mi się je speł-
nić w taki sposób. Bardzo 
jesteśmy zadowoleni także 
z lokalizacji. Z żoną miesz-
kamy w Zemborzycach Dol-
nych, więc na osiedle Ma-
rina mamy bardzo blisko. 
Na pewno będziemy córkę 
często odwiedzali. Okolica 
jest bardzo fajna, w pobliżu 
jest też Zalew Zemborzycki, 
a z tego, co wiem, w przy-
szłości ma tutaj powstać 
także park. Bardzo mi się tu 
podoba.

ROZMAWIAŁ

 ŁUKASZ GŁADYSIEWICZ

Roman Mędykow-
ski z córką Justyną, 
dla której wygrał 
poprzednią edycję 
naszej loterii. Pani 
Justyna ma dzięki 
temu mieszkanie 
na osiedlu Marina, 
które powstaje mię-
dzy ulicami: Nał-
kowskich, Żeglar-
ską i Zemborzycką  
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Mateusz 
Błaszczak 
z Lublina
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1. W loterii mogą brać 
udział wyłącznie osoby fi-
zyczne, które ukończyły 18 
lat, będące Czytelnikami 
Dziennika Wschodniego.

2. Codziennie od piątku, 20 
września 2013 r., do 17 marca 
2014 r. na łamach Dziennika 
Wschodniego publikowane 
będą kupony. Każdy kupon 
jest numerowany od 1 do 120, 
oznaczony datą wydawniczą 
oraz dniem tygodnia. 

3. Aby wziąć udział w loterii, 
Czytelnicy muszą wycinać ku-
pony, publikowane codzien-
nie w dniach wydawniczych, 
zebrać z nich zestaw mini-
mum 10 kolejnych, następu-
jących po sobie kuponów i 
komplet taki przesłać lub do-
starczyć do Biura Loterii w Lu-
blinie, Krakowskie Przedmie-
ście 54. Zestaw kuponów musi 
stanowić nieprzerwany ciąg, 
w którym nie brakuje żadnego 
numeru kuponu oraz żaden 
numer nie może się powta-
rzać, zastępując numer bra-
kujący, np. kupon nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10.

4. Czytelnik, który zaprenu-
meruje Dziennik Wschodni 
na minimum jeden miesiąc, 
otrzymuje Kartę Prenume-
ratora. Prenumerata 1-mie-
sięczna upoważnia do otrzy-
mania jednej Karty Prenume-
ratora, dwumiesięczna – do 
otrzymania dwóch Kart Pre-
numeratora itd. Kartę wydają 
pracownicy Biura Loterii za 
okazaniem dowodu zakupu 

prenumeraty. Karta zastępu-
je zestaw 10 kuponów. Kartę 
(karty) Prenumeratora należy 
dostarczać do losowań tak jak 
zestawy kuponów – w sposób 
i w terminach określonych w 
regulaminie. 

5. Kupony, które zbiera 
Czytelnik, muszą być kupo-
nami oryginalnymi, wycięty-
mi z Dziennika Wschodnie-
go, czytelnie wypełnionymi i 
nieuszkodzonymi. Przynaj-
mniej jeden kupon z zestawu 
musi być czytelnie podpi-
sany. Karty Prenumeratora 
biorące udział w losowaniu 
również muszą spełniać wy-
magania określone dla kupo-
nów loteryjnych.

6. Wraz z każdym zesta-
wem kuponów Uczestnik 
konkursu  musi przesłać dru-
kowane przy każdym kupo-
nie dwa podpisane oświad-
czenia: o uprawnieniu do 
wzięcia udziału w grze oraz 
o przetwarzaniu danych oso-
bowych.

7. Czytelnicy mogą włączyć 
się do loterii w dowolnym 
momencie, jednak najpóź-
niej 4 marca 2014 r., kiedy 
mija ostatnia szansa na moż-
liwość zebrania 10 kolejnych 
kuponów. Do wzięcia udziału 
w losowaniu nagród upoważ-
nia minimum jeden prze-
słany komplet, złożony z 10 
kolejnych oryginalnych ku-
ponów lub minimum jedna 
Karta Prenumeratora. Czytel-
nicy mogą zwiększyć swoje 

szanse w losowaniu, poprzez 
zgromadzenie jak najwięk-
szej liczby zestawów kupo-
nów lub Kart Prenumeratora. 

8. O tym, komu przypad-
ną nagrody zadecydują 3 
losowania. Pierwsze losowa-
nie nagród odbędzie się 28 
listopada 2013 r. Aby wziąć 
udział w tym losowaniu, naj-
później do 27 listopada 2013 
r. do godz. 15.00 należy prze-
słać lub dostarczyć do Biura 
Loterii zebrane dotychczas 
zestawy oryginalnych kupo-
nów lub Karty Prenumerato-
ra. Złączone ze sobą kupony 
lub Karty Prenumeratora po-
winny być dostarczone lub 
przesłane w białej, zamknię-
tej, standardowej kopercie 
formatu C6 (11,3 cm x 16,2 
cm), opatrzonej dopiskiem 
„MIESZKANIE ZA CZYTA-
NIE”. Na kopercie nie mogą  
znajdować się żadne inne 
zapiski, naklejki czy rysun-
ki. Drugie losowanie nagród 
odbędzie się 30 stycznia 2014 
r. Aby wziąć w nim udział 
należy dostarczyć komple-
ty kuponów najpóźniej do 
29 stycznia 2014 r. do godz. 
15.00. Trzecie losowanie, w 
którym zostanie wyłoniony 
laureat nagrody głównej – 
mieszkania – odbędzie się 
3 kwietnia 2014 r. Aby wziąć 
udział w tym losowaniu, naj-
później do 2 kwietnia 2014 r. 
do godz. 15.00. należy przy-
słać lub dostarczyć do Biura 
Loterii minimum jeden kom-

plet 10 kolejnych kuponów 
lub Kartę Prenumeratora.

9. Losowania odbywają 
się spośród wszystkich na-
desłanych lub dostarczo-
nych w terminie kopert. 
Decyduje data wpływu do 
Biura Loterii. 

NAGRODY

I losowanie
Nagroda pieniężna - 1 szt. 

x 5 000 zł 

Nagrody pieniężne – 2 szt. 

x 500 zł 

Nagrody pieniężne – 7 szt. 

x 300 zł 

II losowanie
Nagroda pieniężna - 1 szt. 

x 5 000 zł 

Nagrody pieniężne – 2 szt. 

x 500 zł 

Nagrody pieniężne – 7 szt. 

x 300 zł 

III losowanie
Mieszkanie – 1 szt. o wartości 

228 288 zł 

Nagrody pieniężne – 7 szt. 

x 300 zł 

10. Po wylosowaniu ko-
perty sprawdza się, czy speł-
nione są warunki określone 
wymogami regulaminu. Jeśli 
nie są one spełnione, koperta 
zostaje odrzucona, a losowa-
nie dla danej nagrody jest po-
wtarzane do skutku.

11. Po pierwszym i drugim 
losowaniu wszystkie kupony, 
które wzięły w nim udział, 
łącznie z kuponami nagro-
dzonymi, wracają do kolejne-
go – głównego losowania.

ZASADY WYDAWANIA 
NAGRÓD

12. Nazwiska laureatów 
będą publikowane na łamach 
Dziennika Wschodniego oraz 
na stronie www.dziennikw-
schodni.pl zgodnie z regula-
minem.

13. Nagrody należy odbie-
rać w Biurze Loterii, legity-
mując się dokumentem toż-
samości. Wszystkie nagrody, 
oprócz nagrody głównej, 
w imieniu zwycięzcy może 
również odebrać jego peł-
nomocnik, jednak tylko w 
przypadku legitymowania 
się dokumentem tożsamości 
oraz pełnomocnictwem po-
świadczonym notarialnie z 
podpisem zwycięzcy. 

14. Nagrody zostaną wyda-
ne z aktualnie obowiązujący-
mi przepisami podatkowy-
mi. Laureat nagrody głównej 
– mieszkania – oraz laureaci 
nagród pieniężnych wartości 
5 000 zł przed ich odbiorem 
(tj. przed odbiorem stwier-
dzonym protokołem) są zo-
bowiązani do wpłaty na rzecz 
i konto Organizatora podatku 
od nagród w wysokości 10% 
wartości nagrody.

15. Z udziału w loterii wy-
łączeni są pracownicy Orga-
nizatora oraz członkowie ich 
najbliższych rodzin (pod po-
jęciem członków najbliższej 
rodziny rozumie się: wstęp-
nych, zstępnych, rodzeństwo, 
małżonków oraz osoby pozo-
stające w stosunku przyspo-
sobienia z osobami będącymi 
pracownikami Organizatora). 
Wyłączenie to dotyczy także 
osób fizycznych, będących 
stałymi współpracownikami 
Organizatora oraz członków 
ich najbliższych rodzin, jak 
również pracowników firm 
partnerujących konkursowi 
oraz członków ich najbliż-
szych rodzin.

Włóż zestaw 
10 kuponów 
do białej 
zwykłej 
koperty  (C6)

Przynieś 
kopertę 
z kuponami 
do redakcji
Dziennika Wschodniego

Wycinaj kupony  
Wystarczy zebrać 

10 kolejnych 

Wypełnij
dokładnie
i podpisz
kupony

Kupuj 

Dziennik Wschodni

Wyślij 
pod adres redakcji

Dziennik Wschodni
Krakowskie Przedmieście 54

20-002 Lublin

Umieść kopertę 
z kuponami 
w drugiej kopercie 
i zaadresujlub

Biuro Loterii
Redakcja Dziennika Wschodniego

Krakowskie Przedmieście 54, 
20-002 Lublin

tel. 81 46 26 839 , 81 46 26 835

Karty prenumeratora do odbioru  w siedzibie redakcji 

Dziennika Wschodniego w Lublinie (Krakowskie Przedmieście 54)

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI PRENUMERACIE? 
 gwarancję zebrania wszystkich kuponów w loterii
  dodatkową szansę na wygraną - zamawiając prenumeratę, 
otrzymasz KARTĘ PRENUMERATORA, która zastępuje zestaw 
10 kuponów konkursowych

 cenę ok. 45% niższą niż w kiosku
 dostawę gazety pod wskazany adres

PRENUMERATĘ MOŻNA ZAMAWIAĆ DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA
w najbliższym urzędzie pocztowym lub u listonosza
w siedzibie redakcji Dziennika Wschodniego w Lublinie

CENA
prenumerata miesięczna (październik)
26 zł zamiast 49,80 zł 
+ 1 KARTA PRENUMERATORA

prenumerata kwartalna (październik–grudzień) 
78 zł zamiast 138,60 zł 
+ 3 KARTY PRENUMERATORA

ZAMÓW PRENUMERATĘ I ZWIĘKSZ SWOJĄ SZANSĘ NA WYGRANĄ
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ZADZWOŃ!
Szczegóły pod nr telefonów 

81 46 26 839 
lub 

81 46 26 835
 

Skrócony regulamin naszej loterii 
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