
Regulamin opłacania opłaty startowej

§ 1 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  świadczenia  Usługi  polegającej  na  umożliwieniu  opłacenia
startowego w zawodach.

2. Korzystanie z Usługi,  o której mowa w niniejszym Regulaminie, możliwe jest przy użyciu urządzenia
komunikującego  się  z  Internetem  i  wyposażonego  w  przeglądarkę  internetową  lub  inną  aplikację
służącą do wyświetlania stron internetowych.

§ 2 
Definicje

1. Sprzedawca – Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA, 62-800 Kalisz, ul. Marii Konopnickiej 2-4, NIP: 618-
19-44-882,  REGON:  251465032,  KRS:  00000021968,  tel.  885 867 867,  e-mail:  497efl@efl.onet.pl,
www.bellona.kalisz.pl.

2. Operator Płatności – Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15,
60-327 Poznań, tel. +48616429344, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA –
wpisana  jest  do  Krajowej  Instytucji  Płatniczej  do  rejestru  krajowych  instytucji  płatniczych
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

3. Usługa – internetowa wpłata kwoty ustalonej indywidualnie jako opłata wpisowa (startowa) za zawody
strzeleckie organizowane przez Sprzedawcę.

4. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi dostarczonej przez Sprzedawcę.

§ 3 
Charakterystyka usługi

1. Operator Płatności umożliwia Użytkownikowi Usługę za pomocą sposobów płatności wskazanych na
stronie internetowej Operatora Płatności.

2. Usługa dostępna jest w ramach serwisu internetowego www.bellona.kalisz.pl.

§ 4 
Zasady płatności

1. W celu zakupu Usługi Użytkownik powinien uzupełnić formularz poprzez:
a) podanie w odpowiednich polach:
- imienia i nazwiska,
- adresu e-mail, 
b) określenia sposobu płatności poprzez wybór jednego z proponowanych sposobów płatności,
c) akceptację regulaminu.

2. Spełnienie  wymogów  określonych  powyżej  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  warunkuje  rozpoczęcie
procedury związanej z zakupem Usługi.

§ 5
Dane osobowe

1. Osoby  wykonujące  płatności  poprzez  serwis  Przelewy24  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich
danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul.
Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz Stowarzyszanie Strzeleckie BELLONA, ul. Marii Konopnickiej 2-4, 62-
800 Kalisz w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu.

2. Administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu  ustawy  z  29  sierpnia  1997  roku  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro, DialCom24 oraz Stowarzyszanie
Strzeleckie BELLONA.

§ 6 
Zwroty i reklamacje

1. Nie  ma  możliwości  zwrotu  opłaty  za  Usługę  –  Usługa  może  być  jedynie  przekazana  na  innego
Użytkownika.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać pod nr telefonu: 885 867 867 lub adres e-mail:
497efl@efl.onet.pl.


