
Regulamin konkursu 
„Tournee młodzież RC Lechia Praga 2023” 

 
1. Konkurs z bonami, zwany dalej „konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą 

„Tournee młodzież RC Lechia Praga 2023” 
2. Nazwa podmiotu organizującego konkurs: Organizatorem konkursu, 

zwanym dalej „Organizatorem”, jest Rugby Club Lechia Gdańsk , Traugutta 
29, 80-221 Gdańsk  

3. Zasięg konkursu: Konkurs  organizowany jest na terenie województwa 
pomorskiego i całej Polski w terminie 25 luty 2023 do 19 marca 2023 

4. Cel, na który przeznacza się dochód z konkursu: Dochód z konkursu 
zostanie w całości przeznaczony na sfinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży 
na Turniej Rugby „ Prague Youth Rugby Festival 2023”  w terminie 30 marca – 
2 kwietnia 2023 r.  

5. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpocznie się w dniu 25.02.2023r. i 
zakończy się w dniu 19.03.2023r. 

6. Informacja dotycząca liczby bonów konkursowych  przeznaczonych do 
sprzedaży w ramach konkursu: Konkurs  obejmuje sprzedaż bonów 
konkursowych uprawniających do wzięcia udziału w konkursie.Organizator 
przewiduje sprzedaż maksymalnie 2000 sztuk bonów konkursowych. Cena 
jednego bonu wynosi 20 złotych brutto. Poszczególne bony loteryjne 
oznaczone są  numerem.   

7. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży bonów 
konkursowych: Sprzedaż bonów konkursowych odbywać się będzie w 
dniach 25 luty 2023 do 19 marca 2023 , poprzez wydanie określonej liczby 
bonów do dystrybucji wśród rodziców i przyjaciół klubu RC Lechia Gdańsk.  

8. Uczestnicy konkursu 
a. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, 

może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia 
b. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni do zakupu bonów: 

organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją 
lub obsługą konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez 
członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, 
matkę, ojca oraz rodzeństwo. 

c. Przystąpienie uczestnika do konkursu poprzez nabycie bonu jest 
równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego 
postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania 
zawartych w nim zasad. 

9.  Zasady organizacji konkursu 
a. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup bonu  za kwotę 20 zł 

brutto za sztukę w czasie wyznaczonym, w trakcie jej trwania  
b. Każdy z uczestników konkursu ma prawo do nabycia nieograniczonej 

liczby bonów.  
10. Nagrody konkursu  

a. Nagrodą główną jest kosz pełen włoskich produktów oraz voucher na 
obiad dla nie więcej niż 4 (czterech) osób w restauracji Magnifico w 
Gdańsku, w terminie do 31.08.2023. W skład obiadu wchodzą  
przystawki + główne danie + deser + napoje bezalkoholowe. 

b. Łączna wartość puli nagród wynosi ok. 2000 złotych brutto. 
c. Fundatorem nagród są sponsorzy oraz klub RC Lechia Gdańsk 



d. Oferowane przez Organizatora nagrody maja charakter rzeczy nowych. 
11. Miejsce i termin wyłonienia zwycięzcy  

a. Wyznaczenie zwycięzcy odbędzie się w dniu 20.03.2023r. w siedzibie 
klubu RC Lechia Gdańsk, albo w Restauracji Magnifico w Gdańsku i 
umieszczone na stronie internetowej  

b. W przypadku przedstawienia przez gracza bonu noszącego ślady 
sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub 
powielonego inną techniką, Komisja stwierdzi nieważność takiego bonu 
i wyznaczenie zwycięzcy zostanie powtórzone aż do wyłonienia 
zwycięzcy. 

c. Numer bonu zwycięzcy ogłoszony będzie na stronie internetowej 
www.lechiarugby.pl  

d. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się do końca trwania losowania, 
nagroda zostanie przeznaczona do ponownego losowania. 

12.  Miejsce, sposób i termin wydawania nagród 
a. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród odbędzie się w siedzibie 

klubu RC Lechia Gdańsk, albo w Restauracji Magnifico w Gdańsku  
b. W przypadku niezgłoszenia się posiadacza bonu w ciągu 4 dni nastąpi 

wyznaczenie kolejnego zwycięzcy.  
13.  Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanego konkursu 

a. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator 
powoła Komisję Konkursu. W skład Komisji wchodzić będzie m.in.: 
Koordynator grup  młodzieżowych RC Lechia Gdansk i trenerzy 
młodzieżowi klubu RC Lechia  

14. Zasady postępowania reklamacyjnego 
a. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu do 

jego zakończenia. 
b. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w czasie 

wskazanym w punkcie 16.1. 
c. Reklamacje rozpatrzy Komisja konkursu. Reklamacja zostanie 

rozpatrzona niezwłocznie. 
d. Decyzja Komisji konkursu  dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
e. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi 

przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 

15.  Przedawnienie roszczeń 
a. Roszczenia z tytułu niniejszego konkursu przedawniają się z upływem 2 

miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 
16.  Postanowienia końcowe 

a. Regulamin konkursu „Tournee młodzież RC Lechia Praga 2023” jest 
dostępny na stronie www.rugbylechia.pl  

b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność 
wygranych przez uczestnika nagród.  
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