GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU BRONI MARKI CESKA ZBROJOWKA.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

REGULAMIN KONKURSU CESKEJ ZBROJOWKI
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Ceska Zbrojowka z siedzibą w Uhersky Brod oraz
HUBERTUS K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SP.J, z siedzibą w 64-800 Chodzież ul.
Nałkowskiej 10.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich klientów, którzy w okresie trwania konkursu
na terenie Polski zakupili nową broń fabryczną marki Ceska Zbrojowka.
3. Konkurs trwa w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hubertus-chodziez.pl oraz w
siedzibie sklepu w HUBERTUS w Chodzieży a także w sklepach myśliwskich .
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni klient, który w okresie jego trwania
nabył na terenie Polski dystrybuowaną przez przedstawiciela polskiego nową broń
Ceska Zbrojowka z wyłączeniem pracowników dystrybutorów tej broni.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup nowej broni marki CZ
,wypełnienie kuponu konkursowego i wykonanie interesującego
zdjęcia zakupionej broni CZ i jego dostarczenie wraz z kuponem, w terminie do
dnia 6.12.2017 r do siedziby sklepu w Chodzieży przy ul. Nałkowskiej 10.
3. Każda sztuka zakupionej broni uprawnia do wypełnienia jednego kuponu.
Zasady konkursu
1. Wyłonienie laureata przez jury nastąpi w dniu 07.12.2017 o godz. 12.00 w siedzibie
sklepu HUBERTUS K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SP.J w Chodzieży przy ul.
Nałkowskiej 10.
2. Laureatem będzie osoba która według jury załączy do kuponu konkursowego
najbardziej interesujące zdjęcie zakupionej broni.
3. Laureatów nagród wyłoni jury składające się z przedstawicieli organizatorów.
4. Nagrodami w konkursie są:

1. polowanie na Muflona w Czechach
2. kniejówka Brno Combo
3. sztucer model CZ 557
4. sztucer model CZ 527
5. pistolet CZ Shadow 2
6. pistolet CZ P-10
7. torba firmowa CZ
8. upominek firmowy CZ
9. 5 kpl artykułów reklamowych CZ

5. Odbiór nagrody nastąpi po przedstawieniu dowodu zakupu , w siedzibie sklepu
HUBERTUS K.SENGER J.KRZYŻOSIAK SP.J w Chodzieży przy ul. Nałkowskiej
10 w terminie uzgodnionym z laureatami konkursu z tym, że odbiór nagrody w postaci
broni nastąpi po przedstawieniu przez laureata ważnego Zaświadczenia do Nabycia
Broni. Termin będącego nagrodą polowania organizator konkursu uzgodni z laureatem
tej nagrody.
6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalenty pieniężne.
7. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
8. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu w czasie trwania konkursu.
9. W sprawach konkursu można się kontaktować z przedstawicielem organizatora tj. p.
Krzysztofem Sengerem - tel. 672820922.

KUPON KONKURSOWY
IMIĘ……………………………………………………..
NAZWISKO…………………………………………….
ADRES………………………………………………….
EMAIL/TEL…………………………………………….
ZAKUPIONA BROŃ :
DATA NABYCIA……………………………………..
MODEL………………………………………………..
KALIBER……………………………………………..
NUMER BRONI………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kuponie
konkursowym tylko w ramach Konkursu Ceskiej Zbrojowki i Klubu CZ

……………………………
Podpis

