
 
Regulamin konkursu „Wystrzałowe Kobiety - Konkurs Strzelecki dla Pań” 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorami konkursu są :  
-Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój,  
-Strzelnica SALWA, ul. Waryńskiego 33, 28-100 Busko-Zdrój,  
-Sklep Strzelecko-Wędkarski CAMO, Siesławice 229D, 28-100 Busko-Zdrój. 
 

2. Fundatorami nagród są Organizatorzy. 
 

3. Konkurs odbywa się na Strzelnicy SALWA przy ul. Waryńskiego 33.  
 

Warunki uczestnictwa 
 

4. Uczestnikami  konkursu są kobiety od 18 r. ż. oraz dziewczęta w wieku od 13 do 18 r. ż. pod 
warunkiem obecności rodzica lub opiekuna prawnego. 

 
5. Konkurs trwa od 1 marca 2021r. do 8 marca 2021r. 

 
6. Podczas konkursu uczestników obowiązuje Regulamin strzelnicy. 

 
7. Wstęp na strzelnicę oraz opieka instruktora dla uczestników konkursu jest bezpłatny. 

 
8. Koszt oddania 10 strzałów konkursowych wynosi 20 zł. – płatne w kasie strzelnicy. 

 
9. Podczas konkursu istnieje możliwość oddania strzałów próbnych – koszt zgodny 

z cennikiem strzelnicy.  
 

10. Na konkurs obowiązuje rezerwacja telefoniczna pod nr tel. 534 306 970 z wyprzedzeniem 
co najmniej jednodniowym. 

 
Zadanie konkursowe 

 
11. Zadanie konkursowe polega na oddaniu 10 strzałów na dystansie 20m z dowolnej 

broni krótkiej centralnego zapłonu dostępnej na strzelnicy. 
 

12. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców. 
 

13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody 
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

 
Nagroda 

 
14. Nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie są  kosmetyki uzdrowiskowe, koszulka 

ufundowana przez strzelnicę, voucher do Kina ZDRÓJ o wartości 60 zł oraz voucher 
na zakupy w Sklepie Strzelecko-Wędkarskim CAMO o wartości 300 zł. 
 

15. Nagrodami za drugie i  trzecie miejsce są koszulki ufundowane przez strzelnicę oraz 
vouchery do Kina ZDRÓJ o wartości 30zł. 
 

16. Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymają 30% zniżki na kolejną wejściówkę na strzelnicy 
Salwa 



 
17. Nagrody można odebrać w siedzibie Organizatora przy al. Mickiewicza 22. 

 
18. Nagrody należy odebrać nie później niż do dnia 31 marca 2021r. Po tym terminie nagrody 

tracą ważność. 
 

19. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród 
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

 
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, 

w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, 
któremu przyznano nagrody. 

 
22. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać 

wykluczony z Konkursu. 
 

Reklamacje 

 

23. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni 
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 
14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 

24. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 

25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz 
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem 
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs strzelecki dla pań”. 

 
26. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 
Postanowienia końcowe 

 

27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa. 
 

28. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorów. 
 

29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. 
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. 

 
30. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu 

zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych. 
 

31. Konkurs ma na celu rozwijanie kultury strzeleckiej i współzawodnictwa. 
 

 
 
 
 
 
 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury, 28-100 
Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 22, tel. 41 370 54 05, e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl zwane 
dalej Administratorem; 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: 
e-mail: iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora. 
3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Konkursie 
organizowanym przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO; 
4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 
organizowania Konkursu; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania danych; 
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan że dane są 
przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych 
uniemożliwi udział w Konkursie; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji 
oraz nie profiluje danych osobowych. 
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