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REGULAMIN KONKURSU 

1. Ogólne zasady konkursu 

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

nazwą Finał Pucharu Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia (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 będzie się  w dniu 02 października 2016r. od godziny 09:30  do godziny 15:00 

(dalej „Okres Trwania Konkursu”). 

2.2. Losowanie nagrody, o której mowa w punkcie 5 , odbędzie się podczas Finału Pucharu 

Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia w dniu 2 października 2016r. o godzinie 15:30. 

2.3. Konkurs będzie się odbywał na terenie Strzelnicy Rembertów-Poligon,                   

(dalej „Strzelnica”). 

3. Uczestnicy Konkursu 

3.1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda 

osoba fizyczna pełnoletnia, będąca członkiem Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia 

posiadająca aktualną licencję strzelecką PZSS, która wystartowała w minimum trzech 

edycjach Zawodów o Puchar Sekcji Strzeleckiej w sezonie 2016r.(z zastrzeżeniem pkt. 

9 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. 
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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, jak 

również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w 

Konkursie. 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

a) kompletnie i prawidłowo wypełnić oraz podpisać Kupon konkursowy przekazany 

przez Klub (dalej „Kupon”) 

b) odpowiedzieć prawidłowo na zamieszczone na Kuponie pytania konkursowe. 

c) umieścić kupon w urnie znajdującej się przy stanowisku Przewodniczącego 

Komisji Konkursowej podczas Finału Pucharu Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia   

w dniu 02 paźdzernika 2016r. 

4.2. Komisja Konkursowa może odmówić wydania nagrody Uczestnikowi w razie wykrycia 

nieprawidłowości lub wypełnieniu Kuponu lub w razie nieuprawnionego wykorzystania 

Kuponów. 

4.3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika, 

w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem, z 

udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody. 

4.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

5. Nagrody 

5.1. Nagrodę w Konkursie są (dalej „Nagrodą”): 

a) Nagroda główna: motocykl  marki Junak 123 -  ufundowana przez firmę Junak 

oraz Ostry Strzał i Oczami Ostrego (Media Sponsor) 

6. Komisja Konkursowa 

6.1. Wyboru prawidłowo wypełnionych Kuponów zawierających poprawne odpowiedzi na 

zadane pytanie konkursowe (dalej „Prawidłowe Kupony”) dokona komisja 
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konkursowa wybrana przez Klub jako organizatora Konkursu (dalej „Komisja 

Konkursowa”) w składzie: 

a) Aleksander Parchimowicz – Ostrowski – przewodniczący Komisji Konkursowej 

b) Robert Boniecki  - członek Komisji Konkursowej 

c) Robert Matracki – członek Komisji Konkursowej 

6.2. Uchwała Komisji Konkursowej dla swej ważności wymaga obecności co najmniej 

2 członków Komisji Konkursowej. 

6.3. Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Nie wyłącza to jednak dochodzenia przez 

Uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym. 

7. Losowanie Nagród 

7.1. Losowania Nagród odbędzie się wyłącznie spośród Prawidłowych Kuponów. 

7.2. Losowanie  Nagrody odbędzie się podczas Finału Pucharu Sekcji Strzeleckiej CWKS 

Legia Warszawa w dniu 02 października 2016 r. o godzinie 15:30. 

7.3.  Godzina losowania Nagród może zostać zmieniona przez Klub w zależności od 

okoliczności. 

7.4. Losowanie Nagrody zostanie przeprowadzone przez dziecko w wieku od lat 5 do 10  

wybrane spośród dzieci Uczestników obecnych podczas Finału Pucharu Sekcji 

Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa w dniu 02 października  2016 r.(dalej „Sierotka”). 

7.5. Uczestnicy, których Prawidłowy Kupon zostanie wylosowany przez Sierotkę (dalej 

„Laureat”)  w losowaniu Nagrody głównej zostanie poinformowany/a o wyniku 

losowania niezwłocznie po jego przeprowadzeniu lub, w przypadku wskazanym w 

punkcie 8.3 poniżej, drogą mailową. W przypadku nieotrzymania przez Klub 

potwierdzenia odbioru wiadomości e-mail przez Laureata w ciągu 2 tygodni od dnia jej 

wysłania, uważa się, iż  Laureat otrzymał wiadomość 

e-mail w ostatnim dniu ww. dwutygodniowego terminu. 

7.6.  Laureat Konkursu zostanie ogłoszony/a na stronie internetowej Klubu pod adresem: 

http://www.strzelectwo-legia.pl.  
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7.7. Nad przeprowadzaniem losowania Nagrody czuwać będzie Komisja Konkursowa. 

7.8. Nagroda nie wydana przepada i pozostaje w dyspozycji Klubu. 

8. Wydanie Nagród 

8.1. Laureat , po weryfikacji jego tożsamości przez Komisję Konkursową, zobowiązany jest 

do osobistego odebrania przyznanej Nagrody podczas Finału Pucharu Sekcji 

Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa, ze Strzelnicy albo z [siedziby Klubu] w terminie 

14 dni od powiadomienia Laureata o wylosowaniu jej  Prawidłowego Kuponu, jednakże 

nie później niż do [03 listopada 2016 r.]. 

8.2. Nieodebranie Nagrody w sposób określony w punkcie 8.1 powyżej jest równoznaczne 

ze zrzeczeniem się prawa do otrzymania Nagrody przez Uczestnika.  

8.3. Nie jest wymagana obecność Laureata podczas przeprowadzania losowania Nagród. 

W przypadku nieobecności Laureata o wylosowaniu jego Prawidłowego Kuponu, 

zostanie on poinformowany przez Klub drogą mailową. 

8.4. Laureatowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego ani 

rzeczowego Nagrody ani prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród. 

8.5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wady Nagrody z tytułu rękojmi. 

8.6. Klub wystawi Laureatowi stosowne dokumenty podatkowe (PIT). 

9. Ochrona Danych Osobowych 

9.1. Uczestnicy wyrażą zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie ich danych osobowych 

przez Klub wyłącznie w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania 

Nagrody zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 923 ze zm.).  

9.2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w punkcie 9.1 powyżej, będzie 

złożone poprzez umieszczenie własnoręcznego podpisu Uczestnika na Kuponie pod 

jego treścią.  

9.3. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest 

Klub. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. 
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9.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Klubowi danych 

niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i przekazania Nagrody lub niezłożenie 

oświadczenia, o którym mowa w punkcie 9.2 powyżej, uznane zostaną za odstąpienie 

od udziału w Konkursie przez Uczestnika. 

10. Podatki 

Laureat  pokryje we własnym zakresie  wszelkie należne podatki związane z udziałem 

w Konkursie i uzyskaniem Nagrody. 

11. Publikacja Regulaminu 

11.1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej pod 

adresem: http://www.strzelectwo-legia.pl/ 

12. Zmiany Regulaminu 

12.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania 

Konkursu. Zmiana treści Regulaminu obowiązuje od momentu jego publikacji w 

siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej pod adresem: http://www.strzelectwo-

legia.pl/  

12.2. Każda zmiana Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Komisję Konkursową. 

13. Postępowanie reklamacyjne 

13.1. Reklamacje  dotyczące Konkursu Uczestnicy mogą  przesyłać na adres:  

Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka 

ul. Łazienkowskiej 3 

00-449 Warszawa 

13.2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej 

szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia 

Konkursu, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń reklamacyjnych Uczestnika 

w związku z jego udziałem w Konkursie. 

13.3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

http://www.strzelectwo-legia.pl/
http://www.strzelectwo-legia.pl/
http://www.strzelectwo-legia.pl/
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13.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji 

Uczestniczki przez Klub. 

14. Postanowienia końcowe 

14.1. Materiały reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. 

Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.  

14.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).  

14.3. Konkurs objęty Regulaminem nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

14.4. Wszelkie spory wynikłe z Regulaminu lub przeprowadzenia Konkursu będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Klubu. 


