Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego

Nr. konta w Kredyt Bank: 87 1500 1517 1215 1005 9480 0000

Ignis Ardens
Biuro:
63-700 Krotoszyn ul. Łukasiewicza 15a
tel./fax.+48 62 722 77 91; kom: +48 502 56-26-39
Nip: 621-177-40-61; Regon: 300919290 KRS.: 0000311572
http://www.ignis-ardens.pl
e-mail: ignis-ardens@o2.pl
Zakres Działalności:

1. Kultywowanie pamięci i
tradycji Polskiego Ruchu
Motocyklowego (zwanego
dalej PRM) a takŜe
Polskiego Związku
Motorowego (zwanego
dalej PZM).
2. Współdziałanie z
władzami, organami
administracji państwowej,
samorządowej, funduszami,
instytucjami działającymi
na rzecz rozwoju oświaty,
PRM, PZM, dobra
młodzieŜy.
3. Wspieranie inicjatyw
naukowych,
gospodarczych,
kulturalnych, sportowych,
turystycznych i
społecznych członków
Stowarzyszenia słuŜących
rozwojowi i promocji
PRM, PZM oraz Miasta i
Gminy Krotoszyn a takŜe
integracji członków innych
klubów i stowarzyszeń
związanych z Ruchem
Motocyklowym oraz ich
przyjaciół
4. Prowadzenie działalności
promocyjnej i
informacyjnej o pracy
Stowarzyszenia za
pośrednictwem dostępnych
mediów, ze szczególnym
uwzględnieniem prasy
lokalnej i Internetu oraz
własnego biuletynu
5. Wspieranie działań na
rzecz likwidacji barier
utrudniających edukację i
funkcjonowanie uczniów i
dorosłych
niepełnosprawnych
poszkodowanych na
wskutek wypadków z
udziałem motocyklistów a
takŜe pozostałych osób
niepełnosprawnych.
6. Organizowanie
heppeningów dla osób
niepełnosprawnych oraz
dzieci i młodzieŜy.
7. Organizowanie spotkań,
pogadanek na temat idei
PRM, PZM i
bezpieczeństwa ruchu na

drogach z młodzieŜą.
8.Organizowanie pomocy
osobą poszkodowanym w
wypadkach
motocyklowych

Klub:
63-700 Krotoszyn ul. Fabryczna
za dworcem PKS

Krotoszyn, dn. 20.03.2012.

Regulamin Loterii Fantowej
1. Nazwa Gry:
Loteria Fantowa Motoserce
2. Podmiot organizujący Loterię:
Stowarzyszenie Klubu Motocyklowego Ignis Ardens z siedzibą w Krotoszynie ul.
Łukasiewicza 15a
3. Organ do którego zgłoszono Loterię:
Naczelnik Urzędu Celnego w Kaliszu
4. Podstawa Prawna:
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
5. Zasięg Loterii Fantowej:
Rynek Krotoszyn, stoisko Stowarzyszenia,
6. Cel na który przeznacza się dochód z Loterii Fantowej:
- opłacenie przeprowadzenia akcji Motoserca oraz pokrycie kosztów prowadzenia
Bezpłatnej Szkoły Jazdy dla Gimnazjalistów z Powiatu i Gminy Krotoszyn
7. Czas trwania loterii:
- 21.04.2012 w godzinach 10.00-20.00
8. Liczba losów przeznaczona biorąca udział w loterii:
- Losów przeznaczonych do sprzedaży: 1000szt
- Wartość jednego losu opiewa na kwotę : 2,00zł PLN brutto
- Losów przeznaczonych dla Krwiodawców – bezpłatnych (przekazywanych osobom
oddającym krew podczas trwania Akcji Motoserce): 150szt.
9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych:
Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 21.04.2012r. w godzinach od
10.00 do 20.00 w Rynku Krotoszyńskim przy stoisku Stowarzyszenia Ignis Ardens
10. Uczestnicy Loterii fantowej:
- uczestnikiem loterii może być osoba pełnoletnia
- przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne z
zapoznaniem się regulaminu i akceptację jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się
do przestrzegania zawartych w nim zasad
11. Zasady Organizacji loterii fantowej:
- warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup losu/kuponu
- każdy z uczestników ma prawo do nabycia dowolnej ilości losów loteryjnych
12. Nagrody Loterii Fantowej:
- nagrodą główną w loterii bezpłatnej dla Krwiodawców są dwa oddzielnie losowane
Rowery o łącznej wartości 900zł (nagrody ufundował Urząd Miasta i Organizator)
- nagrodą główną dla losów płatnych jest Rower - 1szt o wartości 300zł
- dodatkowymi nagrodami są różne fanty w postaci kosmetyków samochodowych,
drobnych materiałów malarskich o łącznej wartości 1000zł
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- łączna wartość nagród które biorą udział w losowaniu losów płatnych wynosi 1300zł
- procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do
sprzedaży losów loteryjnych wynosi 54%
- fundatorem nagród z losów płatnych jest Organizator
- Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.
13. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii:
a). Losowanie losów odbywać się będzie przy obecności osób wchodzących w skład
Komisji „Loterii Fantowej Motoserce”, powołanej przez Organizatora.
b). Komisja loterii fantowej Motoserce sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie.
c). Osoba losująca los płatny otrzyma po odczytaniu numeru losu nagrodę o tym
samym numerze, który został przypisany do tej nagrody.
d). Krwiodawca który wylosuje los bezpłatny zostanie poinformowany o wygranej
podczas odczytywania numerów losów o godzinie 17.00 w dniu 21,04.2012 po
zakończeniu pobierania Krwi przez RCKiK.
e). losowanie losów Krwiodawców odbędzie się z pośród wszystkich krwiodawców
poprzez wrzucenie losów do jednej wspólnej urny w miejscu wymienionym w pkt.4., a
następnie wymieszane.
f). losowanie tych losów zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład
Komisji.
g). w pierwszej kolejności zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe a na końcu trzech
nagród głównych w postaci Rowerów.
h). w przypadku wylosowania losu wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny
lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania w szczególności będącego
odbitką kserograficzną, lub powieloną inną techniką, Komisja Loterii stwierdzi
nieważność takiego losu i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy
i). numer losu loteryjnego zwycięzcy będzie ogłaszany trzy krotnie podczas losowania
nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności
losu. Posiadacz takiego losu winien zgłosić się od razu po odbiór nagrody, w przypadku
niezgłoszenia się w momencie wyczytywania numeru losu zwycięzcy traci on prawo do
nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.
j). w przypadku gdy zwycięzca nie zgłosi się, będzie losowany kolejny los.
14. Terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów:
- loteria losów płatnych rozpocznie się w dniu 21.04.2012r. od godziny 10.00 a
zakończy o 20.00 chyba że nastąpi wcześniej skończenie się losów.
- loteria losów dla krwiodawców bezpłatnych rozpocznie się o 17.00 zgodnie z pkt.
13.d.
15. Sposób i termin ogłaszania wyników:
- wyniki będą ogłaszane zgodnie opisem zawartym w pkt.13.
16. Miejsce i termin wydawania nagród:
- nagrody z losów płatnych będą wydawane zaraz po dokonaniu zakupu losu i
odczytaniu numeru wygranej na stoisku Stowarzyszenia
- nagrody z losów dla Krwiodawców będą wydawane zgodnie z zapisem zawartym w
pkt. 13.
17. Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń:
- reklamacje i roszczenia mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii
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- decyzja Komisji loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie
- po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego
18. Postanowienia Końcowe
- Regulamin loterii „Fantowej Motoserce” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w
miejscach sprzedaŜy losów loteryjnych, o których mowa w punkcie 5 regulaminu.
- Organizator obowiązany jest do poinformowania Dyrektora Izby Celnej w Kaliszu,
o kaŜdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niŜ w terminie 3 dni od dnia
dokonania
zmiany.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i uŜyteczność wygranych przez
uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji
tj.
producent, dystrybutor, sprzedawca.
- Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając
punkt 11.1. lit. b wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą
z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr
201, poz.
1540, z późn. zm.).

Z powaŜaniem
Prezes Stowarzyszenia
Norbert Duczmal

