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REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO  
CENTRALNEGO WOJSKOWEGO 

KLUBU SPORTOWEGO „LEGIA” WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA  
Konkurs dla wszystkich posiadaczy licencji PZSS 

 
1. Ogólne zasady konkursu 
 
1.1. Niniejszy regulamin (dalej „ Regulamin” ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą 

Konkurs dla wszystkich posiadaczy licencji PZSS (dalej “Konkurs”), 
1.2. Organizatorem Konkursu jest Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja 

Strzelecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3,00-449 Warszawa, wpisany do rejestru 
stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000110957, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-26-27-814 i numerze REGON 
015171550 (dalej „ Klub ”). 

1.3. Obsługę Konkursu prowadzi Biuro Klubu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3 i czynne jest 
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. 

 
2. Czas i miejsce trwania Konkursu 
 
2.1. Konkurs odbędzie się w terminie 04 grudnia 2021r. (dalej „Okres Trwania Konkursu” ). 
2.2. Konkurs będzie odbywał się na terenie strzelnicy przy ul. Łazienkowskiej 3 CWKS „Legia” Warszawa 

Sekcja Strzelecka (dalej „ Strzelnica ”). 
 
3. Uczestnicy Konkursu 
 
3.1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie (z zastrzeżeniem pkt. 8 

Regulaminu), może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca licencję strzelecką PZSS na 
rok 2021, która spełni wszystkie warunki z pkt 4.1 niniejszego Regulaminu, (dalej „ Uczestnik ”). 

3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Klubu, oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 
Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonków, dzieci, rodzeństwo, krewnych 
i powinowatych do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

3.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. 
3.4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 
 
4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 
 
4.1. Aby wziąć udział w Konkursie dla wszystkich posiadaczy licencji PZSS Uczestnik musi osobiście 

spełnić łącznie wszystkie warunki podane poniżej: 
• posiadać licencję strzelecką PZSS na 2021 rok, 
• wziąć czynny udział w Mikołajkowych Zawodach Otwartych Sekcji Strzeleckiej 
• kompletnie i poprawnie wypełnić oraz podpisać Kartę konkursową przekazaną przez Klub 

(dalej „Karta konkursowa”) w dniu Mikołajkowych Zawodów Otwartych, 04 grudnia 2021r. 
• odpowiedzieć prawidłowo na pytania zawarte na Karcie konkursowej, 
• umieścić Kartę konkursową osobiście w urnie  
• być obecnym podczas rozstrzygnięcia konkursu w dniu Mikołajkowych Zawodów 

Otwartych, 04 grudnia 2021r. 
 
4.2. Uczestnik osobiście wypełnia jedną Kartę konkursową w ramach Konkursu w którym bierze udział 

i umieszcza ją w urnie tylko jednokrotnie. 
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4.3. Komisja Konkursowa może odmówić wydania nagrody Uczestnikowi w razie wykrycia 
nieprawidłowości w wypełnieniu Karty Konkursowej lub w razie nieuprawnionego wykorzystania 
Karty Konkursowej. 

4.4. Klub ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału Uczestnika 
podejmującego działania sprzeczne z Regulaminem. 

4.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
 
5. Komisja Konkursowa 
 
5.1. Ważność i prawidłowość wypełnienia oraz poprawność odpowiedzi na pytania konkursowe we 

wszystkich Kartach Konkursowych biorących udział w Konkursie (dalej „Prawidłowe Karty 
Konkursowe” ) określi komisja konkursowa, wybrana przez Klub jako organizatora Konkursu (dalej 
„Komisja Konkursowa” ), w składzie: 
a) Robert Matracki – przewodniczący Komisji Konkursowej 
b) Marta Misztal  – członek Komisji Konkursowej 
c) Barbara Wojcieszak – członek Komisji Konkursowej 

5.2. Uchwała Komisji Konkursowej dla swej ważności wymaga obecności co najmniej 2 członków 
Komisji Konkursowej. 

5.3. Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. Uchwały Komisji 
Konkursowej są ostateczne. Nie wyłącza to jednak dochodzenia przez Uczestnika roszczeń 
w postępowaniu reklamacyjnym. 

 
6. Wręczenie Nagród 
 
6.1. Wybieranie Nagród odbędzie się wyłącznie spośród Prawidłowych Kart Konkursowych. 
6.2. Wręczenie Nagród odbędzie się w dniu 4 grudnia o godzinie 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00 w trakcie trwania Mikołajkowych Zawodów Otwartych Sekcji Strzeleckiej. 
6.4. Prawidłowe Karty Konkursowe będą wybierane przez osobę wyznaczoną przez Komisję 

Konkursową podczas Zawodów Otwartych Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa w dniu 04 
grudnia 2021r. (dalej „Wybierający”) 

6.5. Informacja o Uczestnikach konkursu, których Prawidłowe Karty Konkursowe zostaną wybrane 
(dalej „Laureat”) przez Wybierającego zostanie publicznie ogłoszona podczas Rozstrzygnięcia 
Konkursu.  

6.6. Informacja o Laureatach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Klubu pod 
adresem: http://www.strzelectwo-legia.pl 

 
7. Wydanie Nagród 
 
7.1. Nagrody zostaną wręczone Laureatom osobiście podczas uroczystości wręczania Nagród na 

strzelnicy CWKS Legia Warszawa Sekcja Strzelecka przy ul. Łazienkowskiej 3 o godzinie 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 04 grudnia 2021r. 

7.2. Laureat jest zobowiązany dopełnić wszelkich formalności związanych z odebraniem Nagrody 
osobiście w biurze Klubu w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu i przechodzi ona na jego 
własność po spełnieniu wszelkich wymogów prawnych oraz weryfikacji jego tożsamości przez 
Klub.  

7.3. Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani rzeczowego 
Nagrody, ani prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród. 

7.4. Nagroda nieodebrana przez Laureata w terminie określonym w punkcie 7.2. Regulaminu przepada 
i przechodzi na własność Klubu. 

7.5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagrody z tytułu rękojmi i gwarancji. 
 
 

http://www.strzelectwo-legia.pl/
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8. Ochrona Danych Osobowych 
 
8.1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursów jest Klub.  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 
CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY LEGIA WARSZAWA  
SEKCJA STRZELECKA 
00-449 Warszawa 
ul. ŁAZIENKOWSKA 3  
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a-c  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem przeprowadzenia konkursu, opublikowania 
wyników, nagrodzenia laureatów oraz związanych z tym działań marketingowych. 
Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, brak danych osobowych 
uniemożliwia realizację w/w celów; 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do profilowania. 

4. Posiada Pan/ Pani prawo do: 
a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 

5. Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest: 
Marta Bagnicka-Wojno;  iod@strzelectwo-legia.pl 

6. Polityka prywatności Klubu stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.  
8.2. Uczestnicy biorący udział w Konkursach, na podstawie art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), wyrażają zgodę 
na rozpowszechnianie przez Klub ich wizerunku w mediach (prasa, telewizja, Internet, media 
społecznościowe) w związku z ich udziałem w Konkursie. 

8.3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w punkcie 8.1 i 8.2, będzie złożone poprzez 
umieszczenie własnoręcznego podpisu Uczestnika na Karcie konkursowej pod jego treścią.  

8.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Klubowi danych niezbędnych do 
przeprowadzenia Konkursu i przekazania Nagrody lub niezłożenie oświadczenia, o którym mowa 
w punkcie 8.3, uznane zostaną za odstąpienie od udziału w Konkursie przez Uczestnika. 

 
 
9. Podatki 
 
9.1. Klub wystawi Laureatowi stosowne dokumenty podatkowe (PIT). 
9.2. Laureat pokryje we własnym zakresie wszelkie należne podatki związane z udziałem w Konkursie i 

uzyskaniem Nagrody. 
 
10. Zmiany Regulaminu 
 
10.1. Klub zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Konkursu. 

mailto:iod@strzelectwo-legia.pl


4 
 

 
11. Postępowanie reklamacyjne 
 
11.1. Reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą przesyłać pisemnie na adres: 

Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka 
ul. Łazienkowskiej 3 
00-449 Warszawa 

11.2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym 
uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, pod rygorem 
utraty jakichkolwiek roszczeń reklamacyjnych Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie. 

11.3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 
11.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od daty otrzymania reklamacji Uczestnika przez Klub. 
 
12. Postanowienia końcowe 
 
12.1. Materiały reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc 

prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 
12.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 4 ). 
12.3. Konkurs objęty Regulaminem nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 165). 
12.4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do kompetencji Klubu i taką interpretację należy 

uważać za wiążącą strony. 
12.5. Wszelkie spory wynikłe z Regulaminu lub przeprowadzenia Konkursu będą rozpatrywane 

polubownie lub w razie braku porozumienia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Klubu. 


