REGULAMIN REJESTRACJI NA ZAWODY STRZELECKIE PRZEZ INTERNET
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem
http://rejestracja.ksgarda.org, której operatorem jest Klub Strzelecki "GARDA" z siedzibą
w Ostródzie przy ul. Czarnieckiego 21/34, 14-100 Ostróda, NIP 741-201-73-21, REGON 280128964.
§2. Strona internetowa umożliwia rejestrację na zawody strzeleckie organizowane przez Klub
Strzelecki "GARDA" i innych wybranych organizatorów.
§3. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik akceptuje w całości treść niniejszego regulaminu.
ROZDZIAŁ II - REJESTRACJA
§4. Zawodnik wybiera zawody spośród dostępnych do rejestracji, ma możliwość zapoznania się
z datami i miejscami ich odbywania, zestawem konkurencji, stawkami opłat i niniejszym
regulaminem. Powyższe informacje są publicznie dostępne i nie wymagają logowania.
§5. Po wybraniu zawodów zawodnik podaje:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) adres e-mail;
4) numer pozwolenia na broń i oznaczenie organu wydającego;
5) adres zamieszkania, jeśli zawodnik nie posiada pozwolenia na broń;
6) w których konkurencjach bierze udział ze wskazaniem, czy w danej konkurencji będzie
korzystał z broni własnej czy klubowej;
7) czy jest zrzeszony w klubie strzeleckim;
8) ile osób towarzyszących deklaruje przyprowadzić.
§6. Zawodnik oświadcza, że wszystkie podane w formularzu rejestracji dane są aktualne i prawdziwe.
Zawodnik odpowiada za wszelkie niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym.
§7. Poprzez dokonanie rejestracji zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Klub Strzelecki "GARDA" oraz przez organizatora zawodów, jeśli jest nim inny podmiot.
§8. Fakt przyjęcia rejestracji potwierdzony jest wiadomością e-mail, zawierającą podsumowanie
danych zawodnika, listę wybranych konkurencji i całkowitą kwotę należności do zapłaty.
§9. Operator wystawia w formie elektronicznej karty startowe i kupony na poczęstunek dla zawodnika
i ewentualnych osób towarzyszących. Dokumenty te zawodnik winien wydrukować i przynieść ze
sobą na zawody. Operator może uzależnić wydanie karty startowej od zaksięgowania opłaty.
§10. Wszelkie zmiany w dokonanej rejestracji, w tym rezygnację z udziału, zawodnik winien zgłosić
najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem zawodów. W przypadku zmian, które powodują
zwiększenie sumy należności do zapłaty, zawodnik winien jest uiścić brakującą kwotę.
§11. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie się niezgodnie z dokonaną rejestracją
a w szczególności za:
1) niestawiennictwo lub spóźnione stawiennictwo na zawodach;
2) brak odpowiedniej broni i amunicji jeśli zadeklarował, że będzie korzystał z broni własnej;
3) przyprowadzenie osób towarzyszących w liczbie innej niż zadeklarowana.

ROZDZIAŁ III - OPŁATY
§12. Udział w zawodach jest płatny. Wysokość opłaty może zależeć od przynależności do klubu, wyboru
konkurencji, korzystania z broni klubowej a także od liczby osób towarzyszących. Całkowita
wysokość opłat brutto prezentowana jest na stronie internetowej podczas rejestracji.
§13. Osoba, która na podstawie odrębnych zasad jest zwolniona z opłat w całości, winna zgłosić ten fakt
operatorowi zaraz po dokonaniu rejestracji albo zarejestrować się osobiście w siedzibie klubu.
§14. Opłatę startową zawodnik może uiścić:
1) gotówką w kasie, w miejscu odbywania się zawodów – tylko jeżeli to jest wyraźnie
oznaczone w regulaminie zawodów;
2) standardowym przelewem bankowym na rachunek organizatora;
3) kartą płatniczą VISA lub MasterCard na stronie internetowej;
4) szybkim przelewem pay-by-link na stronie internetowej.
§15. Opłatę startową w formie określonej w §14 pkt 3 i 4 można uiścić tylko za udział w tych zawodach,
których organizatorem jest Klub Strzelecki "GARDA" albowiem z przyczyn technicznych, tylko Klub
Strzelecki "GARDA" może być beneficjentem takich wpłat.
§16. Za płatność gotówką w miejscu odbywania się zawodów organizator może naliczyć dodatkową
opłatę, której wysokość jest komunikowana na stronie internetowej podczas rejestracji.
§17. Opłaty i prowizje należne agentowi rozliczeniowemu obsługującemu płatności elektroniczne
pokrywa Klub Strzelecki "GARDA".
§18. Opłaty i prowizje należne bankowi prowadzącemu rachunek płatnika pokrywa płatnik.
§19. Wszelkie płatności i zwroty dokonywane są tylko w złotych polskich. Płatnik odpowiada za użycie
karty płatniczej lub rachunku bankowego w walucie obcej a w szczególności pokrywa koszty
wszystkich przewalutowań, prowizji banków-korespondentów i opłat SWIFT (jeśli dotyczą).
§20. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w §11, organizator ma prawo obciążyć zawodnika
brakującą opłatę a opłaty uiszczonej nie zwrócić.
§21. W przypadku odwołania zawodów, bez względu na to, czy odwołanie nastąpiło z przyczyn
zawinionych czy niezawinionych przez organizatora, zawodnikom przysługuje zwrot uiszczonej
opłaty w pełnej wysokości, w terminie 14 dni od dnia kiedy miały się odbyć zawody. Zwrot
następuje w formie bezgotówkowej na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy lub gotówką
w siedzibie organizatora.
ROZDZIAŁ IV - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie statut Klubu
Strzeleckiego "GARDA", statuty klubów-organizatorów, regulaminy obiektów (strzelnic), na których
odbywają się zawody oraz przepisy prawa.

