Regulamin loterii fantowej
1. Nazwa loterii fantowej:
Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Memoriada”.
2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową:
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Klub Strzelecki SKAUT w
Bielsku-Białej – stowarzyszenie z siedzibą przy ul. 1 Maja 19, 43-300 Bielsko-Biała,
wpisane do KRS pod numerem 0000127460.
3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie:
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w BielskuBiałej.
4. Podstawa prawna:
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz.U. 201, poz. 1540, ze zm.).
5. Obszar, na którym będzie urządzana gra, oraz miejsce termin losowania nagród:
Losowanie w loterii organizowane będzie na terenie Strzelnicy Myśliwskiej Koła
Łowieckiego Ryś przy ulicy Łęckiej 69, 32-626 Jawiszowice.
6. Liczba losów w ramach loterii:
6.1 Loteria obejmuje wszystkich uczestników zawodów strzeleckich z obserwatorem
Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego organizowanych przez Klub Strzelecki
SKAUT w Bielsku-Białej pod nazwą II Memoriału im. Waldemara Jagiełły, zwanego
dalej „Memoriałem”, którzy poprzez portal internetowy wskazany w ogłoszeniu o
zawodach na stronie internetowej organizatora, zapiszą się do udziału w Memoriale oraz
opłacą wszystkie wymagane koszty związane ze startem w tych zawodach.
6.2 Organizator przewiduje 90 darmowych losów, po jednym losie dla każdego
uczestnika Memoriału, oznaczonych kolejnymi numerami począwszy od 1
skończywszy na 90 łamanymi przez miesiąc i rok w którym uczestnik dokona rejestracji
(np.: 1/8/2020, 2/9/2020, itp.).
6.3 Numer losu będzie tożsamy z numerem faktury i przypisywany będzie
automatycznie, zgodnie z kolejnością wypełniania przez uczestników Memoriału
zgłoszeń na wskazanym portalu internetowym. Faktura wysyłana będzie na wskazany
przy rejestracji adres e-mail uczestnika, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za
udział w Memoriale na koncie Organizatora.
7. Cenę jednego losu lub kartonu:
Organizator nie przewiduje pobierania dodatkowej opłaty za same losy.
8. Uczestnicy loterii fantowej:
8.1 Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może
być każda osoba bez względu na wiek.
8.2 W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.
8.3 Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez złożenie zgłoszenia i opłacenia
uczestnictwa w Memoriale jest równoważne z zapoznaniem się z niniejszym

regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do
przestrzegania zawartych w nim zasad.
9. Zasady organizacji loterii fantowej:
9.1 Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zgłoszenie i opłacenie startu w Memoriale,
na portalu internetowym wskazanym w ogłoszeniu o zawodach organizowanych przez
Klub Strzelecki SKAUT w Bielsku-Białej na oficjalnej stronie internetowej
www.ksskaut.pl.
9.2 Podanie podczas rejestracji danych osobowych uczestnika zawodów, a co za tym
idzie również Loterii, takie jak np.: imię, nazwisko, miejscowość, telefon kontaktowy,
adres e-mail, nr licencji PZSS oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.) na potrzeby niniejszej loterii jest dobrowolne.
9.3 W momencie zgłoszenia i dokonania opłaty za udział w Memoriale, automatycznie
przypisany zostaje uczestnikowi los w postaci faktury, która zostanie przesłana na
wskazany adres e-mail uczestnika. Los ten należy mieć wydrukowany w celu okazania
wraz z licencją PZSS przy odbiorze nagrody.
9.4 Każdy uczestnik loterii ma prawo do nabycia tylko jednego losu.
10. Terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów:
10.1 Sprzedaż losów rozpocznie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. poprzez umieszczenie
na oficjalnej stronie internetowej Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku-Białej
informacji o Memoriale wraz z podaniem linka do witryny internetowej na której będzie
można dokonać rejestracji uczestników.
10.2 Sprzedaż losów zakończy się w dniu 4 września 2020 r. o godzinie 23.59, poprzez
zamknięcie formularza zgłoszeniowego.
11. Cel społecznie użyteczny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry:
W związku z brakiem dodatkowych opłat za losy Organizator nie przewiduje dochodu
z loterii.
12. Miejsce i termin losowania i wydawania nagród w loterii:
12.1 Losowanie będzie miało miejsce w trakcie zawodów strzeleckich z obserwatorem
OZSS organizowanych przez Klub Strzelecki SKAUT w Bielsku-Białej pod nazwą II
Memoriał Waldemara Jagiełły w dniu 6 września 2020 r. na strzelnicy myśliwskiej Koła
Łowieckiego Ryś przy ulicy Łęckiej 69 w Jawiszowicach koło Brzeszcz.
12.2 Losowanie fantów odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych, poprzez
wrzucenie wszystkich losów do pojemnika (np. pudełko zbiorcze po amunicji śrutowej)
i losowanie numerów dla poszczególnych nagród.
12.3 Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji Loterii
powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca
znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w
zakresie loterii fantowych. Losowania dokonywać będzie Pani Irena Jagiełło, wdowa
po zmarłym Waldemarze Jagiełło, na cześć którego zorganizowany został Memoriał.
12.4 Numery zwycięskich losów będą ogłoszone niezwłocznie po losowaniu i
zatwierdzeniu przez Komisję. Posiadacz takiego losu winien zgłosić się do
Organizatorów do godziny 18.00 w dniu losowania tj. 6 września 2020 r.

12.5 Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania, na terenie strzelnicy
myśliwskiej Koła Łowieckiego Ryś przy ulicy Łęckiej 69 w Jawiszowicach koło
Brzeszcz, na podstawie protokołu przekazania nagród, który będzie załącznikiem do
protokołu z przebiegu losowania sporządzonym przez Komisję Loterii.
12.6 W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody we wskazanym
terminie, nagroda pozostanie własnością Organizatora.
13. Zasady postępowania reklamacyjnego:
13.1 Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godziny 16.00 w dniu 6 września
2020 r.
13.2 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
Reklamacja powinna zwierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i
miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
13.3 Za datę i termin wniesienia reklamacji uznaje się datę i termin złożenia jej
osobiście do Komisji Loterii. Reklamacje złożone po terminie wskazanym w ppkt 15.1
nie będą rozpatrywane. Reklamację rozpatrzy Komisja Loterii w terminie do 30 minut
od momentu jej złożenia wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku reklamacji.
13.4 Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
13.5 Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.
13.6 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
14. Nagrody loterii fantowej (liczba i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz
procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do
sprzedaży losów lub kartonów):
14.1 Łączna wartość puli nagród wynosi 2.000,00 złotych brutto.
14.2 W związku z brakiem pobierania dodatkowych opłat za losy, matematycznie jest
nie możliwe wyliczenie udziału nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do
sprzedaży losów loteryjnych.
14.3 Za zapewnienie nagród odpowiedzialny jest Organizator.
14.4 Oferowane przez Organizatora nagrody mogą być zarówno przedmiotami
(fabrycznie nowymi) jak również kuponami rabatowymi.
15. Postanowienia końcowe:
15.1 Wzięcie udziału w Loterii i zakup losu jest równoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego regulaminu.
15.2 Regulamin Loterii dostępny będzie na oficjalnej stronie internetowej Organizatora
www.ksskaut.pl oraz w miejscu organizowania Memoriału.
15.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród,
wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający
gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.
15.4 Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w
Radomiu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od
dnia dokonania zmiany.

15.5 W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. nr
201, poz. 1540, ze zm).
15.6 Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w
ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych.

