
 

 

 
Regulamin przyznawania “GROTisów” - nagród kwartalnych  

na Podlaskich Zawodach Strzeleckich  
(Załącznik do Regulaminu Podlaskich Zawodów Strzeleckich) 

 

1. Cel 
Celem programu jest podniesienie poziomu rywalizacji w konkurencjach        
rozgrywanych na PZS oraz zwiększenie atrakcyjności zawodów. 

2. Organizator 
Liga Obrony Kraju BPZW 15-124 Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5 Klub           
Strzelecki Ligi Obrony Kraju GROT Białystok. 

3. Termin i częstotliwość przyznawania nagród 
Nagrody “GROTisy” będą przyznawane / losowane na zawodach        
następujących po zakończeniu każdego kwartału, tzn.: I kw - kwiecień, II kw -             
lipiec, III kw - październik, IV kw - styczeń 

4. Zasady przyznawania nagród 
“GROTisy” - nagrody rzeczowe, wręczane będą za: 

4.1. Uzyskanie najwyższego wyniku w poszczególnych dyscyplinach w       
danym kwartale - nagroda przyznawana. 

4.2. Wzięcie udziału w min. 6 opłaconych konkurencjach w danym         
kwartale - nagroda losowana spośród wszystkich kwalifikujących się        
zawodników. Zwrot “opłaconych” oznacza, że nie będa brane pod         
uwagę starty gratisowe. 

5. Uczestnictwo 
W programie udział wziąć może każdy zawodnik, posiadający lub nie          
posiadający licencję zawodniczą. Warunkiem otrzymania nagrody losowanej       
jest, oprócz spełnienia wymogu ilości startów, obecność zawodnika w trakcie          
losowania. 

6. Nagrody 
“GROTisy” są to nagrody rzeczowe, fundowane przez KS LOK Grot Białystok.           
W szczególności mogą to być karnety do wykorzystania na strzelnicy, sklepie           
lub innym obiekcie rekreacyjno-sportowym, akcesoria strzeleckie, broń lub jej         
repliki, vouchery na darmowe starty w zawodach organizowanych przez KS          
LOK Grot Białystok, itp. 
“GROTisy” zostaną opublikowane przed pierwszymi zawodami każdego       
kwartału, na stronie internetowej organizatora: http://grot.bialystok.pl oraz w        
mediach społecznościowych.  

7. Ustalenia dodatkowe 
7.1. Zawodnik chcący wziąć udział w programie oświadcza, że zapoznał się z           

regulaminem przyznawania “GROTisów”.  
7.2. Organizator nie zapewnia obsługi serwisowej nagród rzeczowych       

przyznawanych w programie, ich wymiany czy zastąpienia       
równowartością pieniężną.  

7.3. W przypadku wykupienia dodatkowego startu w tej samej konkurencji,         
celem jej powtórzenia, start do nagrody liczony będzie jako jeden,          
niezależnie od ilości powtórzeń.  

7.4. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do       
organizatora zawodów.  

7.5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w       
regulaminie do anulowania programu włącznie. 

 

 


