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Zał. nr 1. do uchwały  
Komitetu Organizacyjnego Zlotu  

z dnia 18.06.2009 r. 
 

REGULAMIN  
LOSOWANIA FOLDERÓW PROMOCYJNYCH 

XXVII KRAJOWEGO ZLOTU PIŁKARZY WETERANÓW  
i 21. MISTRZOSTW POLSKI OLDBOJÓW  

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem losowania folderów, zwanego dalej „Losowaniem”, jest LKS Hetman 
Byczyna, z siedzibą w Byczynie przy ulicy Brzozowej 2, wpisany do Krajowego Rejestru 
Sądowego jako stowarzyszenie kultury fizycznej – nr rejestru 0000059253. 

2. Losowanie jest prowadzone na obszarze powiatu kluczborskiego. 
3. Czas trwania losowania w trakcie imprezy. 

§ 2. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W LOSOWANIU 

1. W Losowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – konsumenci w rozumieniu art. 22 Kodeksu 
Cywilnego/ „Uczestnicy”/. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora, 
członkowie Komitetu Organizacyjnego Zlotu oraz ich małŜonkowie, dzieci i rodzice. 

2. W Losowaniu moŜna wziąć udział dokonując, w trakcie imprezy, zakupu folderu 
promocyjnego, wydanego z okazji XXVII Krajowego Zlotu Piłkarzy Weteranów i 21. 
Mistrzostw Polski Oldbojów i wrzuceniu kuponu kontrolnego do urny loteryjnej. 

3. W przypadku wygrania, kaŜdy zwycięzca otrzyma nagrodę w trakcie trwania imprezy lub 
teŜ w okresie tygodnia od jej zakończenia. 

§ 3. 
ZASADY PRZEPROWADZENIA LOSOWANIA NAGRÓD 

1. Nagrody będą przyznawane w drodze losowania. 
2. Losowanie odbędzie się w trakcie trwania imprezy. Wezmą w nim udział Uczestnicy, 

którzy zakupili foldery promocyjne i wrzucili kupony kontrolne do urny loteryjnej. 
3. Losowanie odbędzie się w Amfiteatrze stadionu sportowego w Byczynie. 
4. Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwać będzie powołana przez Organizatora 

komisja nadzorująca /zwana dalej Komisją/, działająca w następującym składzie: 
a) osoba niezaleŜna, nie będąca pracownikiem Organizatora, 
b) działacz LKS Hetman Byczyna 
c) przedstawiciel Ośrodka Kultury w Byczynie. 

5. Z Losowania sporządzany będzie protokół. 
6. Losowanie nagród odbywa się od najmniej wartościowych nagród. Kolejność tego 

losowania ustala Organizator. 

§ 4. 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW LOSOWANIA 

1. Wyniki Losowania nagród zostaną ogłoszone przez Organizatora w formie ogłoszenia  
w „Nowej Trybunie Opolskiej” oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  
w Byczynie (www.byczyna.pl) oraz Ośrodka Kultury w Byczynie (www.okbyczyna.pl). 
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§ 5. 
SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD 

1. Nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie moŜna wymienić na inne 
lub na ich równowartość pienięŜną. 

§ 6. 
REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Losowania, Uczestnicy mogą 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Loterii, jednakŜe nie później niŜ w terminie do 14 dni 
od dnia wydania nagród. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz 

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak równieŜ przesłana listem poleconym na adres 
Organizatora: LKS Hetman Byczyna, Brzozowa 2. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania 
przez Organizatora. 

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję. Decyzje Komisji podejmowane będą  
w formie pisemnej uchwały bezwzględną większością głosów. 

6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym na adres podany  
w pisemnej Reklamacji, wysłanym w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia 
danej reklamacji. 

§ 7. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Losowaniem będą 
rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników loterii określone są wyłącznie 
w niniejszym Regulaminie Losowania oraz właściwych przepisach prawa. Wszelkie 
informacje o Losowaniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter 
informacyjny. 

1. Ryszard Grüner  ………………………………………………………. 

2. Juliusz Stecki  ……………………………………………………….. 

3. Leonard Bonk ……………………………………………………….. 

4. Przemysław Mączka ……………………………………………………….. 

5. Zdzisław R. Biliński  ……………………………………………………….. 

6. Maciej Tomaszczyk ……………………………………………………….. 

7. Wiesław Okaj ……………………………………………………….. 


