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Regulamin Loterii organizowanej przez  

Racocki Klub Je ździecki 

podczas 

 Krajowych Zawodów WKKW w dniach 21-23 08. 2015r.   

 
 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE   

 

1.1  Nazwa Organizatora Loterii   

Organizatorem Loterii jest Racocki Klub Jeździecki z siedzibą w Racocie, przy ul. Dworcowej 5, 

64-000 Kościan  

 

1.2  Czas trwania loterii  

Loteria rozpocznie się 21.08.2015 r. i zakończy się   23.08.2015 r., przy czym czas losowania 

nagród  przewidziany został na godzinę 14:00 w dniu 23.08.2015 r. –losowanie odbędzie się na 

Hipodromie w Racocie podczas trwania zawodów konnych  

 

1.3  Uczestnicy Loterii 

a) Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych - konsumentów w rozumieniu art. 

22 kodeksu cywilnego. 

 

1.4  Dane osobowe 

Dane osobowe uczestników Loterii będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 

926 z późn.zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Loterii oraz wydania i realizacji 

nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników 

Loterii   podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, 

lecz  niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Loterii   oraz wydania nagród. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII    

2.1  Aby zostać uczestnikiem Loterii  należy w czasie trwania Krajowych Zawodów WKKW w 

Racocie w dniach 21-23 08.2015 r.: 



REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ -Stadnina Koni Racot Sp. z o.o. 2  

a) Wypełnić jednorazowo los pobrany na stanowisku promocyjnym umiejscowionym na 

stadionie hipicznym w Racocie w dniach 21.08 -23.08.2015 r., 

b) Każda osoba biorąca udział w loterii może wypełnię w trakcie jej trwania tylko jeden los 

c) Losy wypełnione kilkakrotnie przez tą samą osobę są nie ważne  

d) W loterii mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie 

2.2  Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginalny odcinek losu z przydzielonym numerem 

w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody. Odcinek losu powinien być przechowywany do 

zakończenia Loterii.  

 

3.  NAGRODY oraz MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANI A NAGRÓD 

3.1 Do rozlosowania w Loterii  przewidziane zostały następujące nagrody główne: 

- Pierwsza nagroda – SKUTER 

- Druga nagroda – ROWER 

- Trzecia nagroda – DRON 

Oraz kilkadziesiąt ponumerowanych nagród pocieszenia  

3.2   Nagrody w niniejszej Loterii   zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podatkowymi 

3.3 Nagrody główne mogą zostać odebrane tylko osobiście podczas losowania, które odbędzie 

się o godzinie 14:00  w dniu 23.08.2015  

3.4  Od momentu wylosowania losu i odczytania go podczas losowania może minąć 

maksymalnie 5 minut do zgłoszenia się po nagrodę główną, jeśli po upływie 5 min. Właściciel 

wylosowanego numeru nie zgłosi się –los uznaje się za nieważny i nastąpi ponowne losowanie 

danej nagrody głównej 

3.5 Nagrody pocieszenia można odebrać osobiście podczas losowania lub zgłosić się po nie w 

recepcji Pałacu Racot , przy  ul. Dworcowej 5, 64-000 Kościan maksymalnie do dnia 

15.09.2015 r. 

3.5 Lista wygranych zostanie umieszczona w recepcji Pałacu Racot , przy  ul. Dworcowej 5, 64-

000 Kościan oraz na stronie www.racot.pl w zakładce AKTUALNOŚCI 

3.6. Po odbiór nagrody należy zgłosić się z dowodem osobistym, potwierdzającym tożsamość 

zgodną z wylosowanym losem  
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4. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD  

4.1   Losowanie odbędzie się dnia 23.08.2015 r.  na hipodromie w Racocie o godzinie 14:00 

4.2  Nagrody będą losowane spośród losów wrzuconych do urny umieszczonej na stadionie 

hipicznym podczas trwania zawodów w dniach 21-23. 08.2015 r. Losowania dokona członek 

komisji oraz jedna osoba wybrana spośród publiczności. Losowanie odbędzie się w dniu 

23.08.2015r. na stadionie hipicznym w Racocie około godziny 14:00 

4.3  Losy można wypełniać i wrzucać do urny na stanowisku promocyjnym  umieszczonym na 

stadionie hipicznym w dniach 21-23.08.2015 r. w godzinach trwania zawodów  

4.4   Uczestnik Loterii, którego zgłoszenie zostało wylosowane, utraci prawo do otrzymania 

nagrody jeżeli: 

a) wypełni więcej niż jeden los 

b) nie jest osobą pełnoletnią 

b) nie zgłosi się po nagrodę główną w ciągu 5 minut od ogłoszenia numeru wylosowanego 

losu 

c) nie będzie posiadał przy sobie odcinak losu potwierdzającego numer losu 

d) odcinek losu będzie nieczytelny uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie 

albo nie będzie oryginałem 

e) nie będzie posiadał przy sobie dowodu potwierdzającego tożsamość 

 

6. OGŁASZANIE WYNIKÓW I ODBIÓR NAGRÓD  

6.1  Wyniki Loterii   dostępne będą w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.racot.pl 

6.2  Biorąc udział w Loterii   Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska i 

miejscowości zamieszkania na liście zwycięzców umieszczonej na stronie internetowej Organizatora,  

6.3  Nagrody w Loterii nie podlegają zamianie na ich ekwiwalent pieniężny. 

6.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania lub niewykorzystania przez 

Uczestników nagród w Loterii. 

6.5  W razie utraty lub zniszczenia losu biorącego  udział w Loterii   Uczestnikowi nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Organizatora. 

6.6 Nagrody główne mogą zostać odebrane tylko osobiście podczas losowania, które odbędzie 

się o godzinie 14:00  w dniu 23.08.2015  
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6.7  Od momentu wylosowania losu i odczytania go podczas losowania może minąć 

maksymalnie 5 minut do zgłoszenia się po nagrodę główną, jeśli po upływie 5 min. Właściciel 

wylosowanego numeru nie zgłosi się –los uznaje się za nieważny i nastąpi ponowne losowanie 

danej nagrody głównej 

6.8  Nagrody pocieszenia można odebrać osobiście podczas losowania lub zgłosić się po nie do 

recepcji Pałacu Racot , przy  ul. Dworcowej 5, 64-000 Kościan maksymalnie do dnia 

15.09.2015 r. 

 

7. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWO ŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII   PROMOCYJNEJ  

7.1 Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawować będzie wewnętrzna 

komisja nadzoru, powołana przez Organizatora Loterii, ("Komisja")..  

7.2   Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii.  

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1 Regulamin Loterii dostępny będzie w siedzibie Organizatora, na terenie  Hipodromu Racot 

podczas trwania zawodów w dniach 21-23.-8.2015 r., oraz na stronie internetowej Organizatora 

8.2 Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego. Wszelkie wizerunki nagród 

zamieszczone w materiałach promocyjnych mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą 

być podstawą do roszczeń Zwycięzców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i 

użyteczność wygranej przez laureata Loterii   nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest 

osoba udzielająca gwarancji (producent,  dystrybutor,  sprzedawca). 

8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach 

i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). 

8.4  Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią 

niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.  


