REGULAMIN KONKURSU
PN. „TRENUJĘ I KRĘCĘ DLA NOWEJ SOLI…”
REGULAMIN DOT. TRENINGU ROWEROWEJ STOLICY POLSKI (RSP)
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, zwana dalej „Organizatorem
Lokalnym” w „Rywalizacji” pomiędzy miastami o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia konkursu pn. „Kręcę
i trenuję dla Nowej Soli…” dotyczącego uczestnictwa w ramach Rywalizacji o „Puchar
Rowerowej Stolicy Polski”, zwanego dalej „Rywalizacją”. Odbiorcą konkursu jest osoba
fizyczna – bez względu na miejsce zamieszkania, a Organizatorem Lokalnym jest Gmina
Nowa Sól - Miasto, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.
3. Informacje o konkursie są dostępne w siedzibie Organizatora Lokalnego: Urząd Miejski
Nowa Sól ul. M. J. Piłsudskiego 12, Nowa Sól, pok. 107, pod numerem tel. 68-4590355
oraz na stronie internetowej: www.nowasol.pl.
§2
Cel konkursu
1. Celem konkursu jest:
a) propagowanie aktywnego stylu życia,
b) promocja turystyki rowerowej,
c) promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu,
d) promocja miasta przez jej mieszkańców,
e) udział w treningu rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski – Oficjalny Trening
RSP”.
§3
Uczestnictwo
1. Konkurs w ramach Rywalizacji ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie
zainteresowane osoby fizyczne spełniające warunki, o których mowa poniżej.
2. Warunkiem udziału w Rywalizacji jest:
a) pobranie bezpłatnej aplikacji „Rowerowa Stolica Polski” przeznaczonej na
urządzenia mobilne z systemem IOS lub Android, jej instalacja, dołączenie do
Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski - Oficjalny Trening RSP” oraz
dokonanie wyboru Organizatora Lokalnego tj. Miasta Nowa Sól;
b) wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
organizacji Rywalizacji;
d) przystąpienie do Rywalizacji w okresie do dnia 16.08.2020 r.;
e) przeprowadzanie treningów z włączoną aplikacją;
f) wyrażenie akceptacji udziału w Rywalizacji na własną odpowiedzialność mając na
uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości przejazdów
rowerowych, które mogą polegać m. in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia
lub życia.
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3. W przypadku gdy Uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia wymagana jest zgoda
na udział w konkursie jego rodzica lub opiekuna prawnego poprzez przekazanie
Organizatorowi Lokalnemu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Przystąpienie do Rywalizacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
regulaminu Rywalizacji.
§4
Zasady Rywalizacji
1. Rywalizacja odbywa się poprzez bezpłatną aplikację pn. „Rowerowa Stolica Polski”.
2. Do Rywalizacji, w tym udziału w konkursie, można przystąpić do dnia 16.08.2020 r.
3. Do Rywalizacji zalicza się wyłącznie przejazdy rowerowe, bez ograniczenia na rodzaj
roweru, zrealizowane do dnia 16.08.2020 r.
4. Przystępując do Rywalizacji i do udziału w konkursie Uczestnik ma obowiązek wybrać
miasto Nowa Sól, dla którego zbierane są kilometry w ramach Rywalizacji między miastami.
5. Wybór miasta nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy.
Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego Uczestnik przebywający poza granicami
kraju również może przystąpić do Rywalizacji i udziału w konkursie wybierając jednocześnie
miasto Nowa Sól oraz dowolną grupę.
6. Wyniki wraz ze statystykami na bieżąco są publikowane zarówno na stronie internetowej
pod adresem aktywna.bydgoszcz.pl, jak i w aplikacji Rowerowa Stolica Polski.
7. Organizator Lokalny zastrzega sobie prawo do nieuznania i wykluczenia wszelkich
przejazdów, które są wg niego wątpliwe, tj. wskazywałyby na wykorzystanie innego środka
lokomocji niż rower.
§5
Klasyfikacje
1. Podstawą klasyfikacji w Rywalizacji są prawidłowo wykonane przejazdy Uczestników
zgodnie z zapisami § 3 i § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Klasyfikacja będzie prowadzona na zasadzie podsumowania wszystkich kilometrów
przejechanych przez danego Uczestnika na rzecz miasta Nowa Sól.
§6
Nagrody
1. Spośród wszystkich Uczestników konkursu zostanie wyłonionych 60 laureatów tj.
pierwszych 60 uczestników, z największą sumą przejechanych kilometrów na rzecz
miasta Nowa Sól, którzy zostaną nagrodzeni udziałem w rejsie statkiem „Laguna”
z łączonym przejazdem rowerowym.
2. Grupa 60 uczestników zostanie podzielona na dwie grupy, przy czym grupa pierwsza,
w ilości 30 osób z największą ilością przejechanych kilometrów otrzyma w nagrodę
udział w rejsie na trasie Nowa Sól – Bobrowniki, a druga grupa w ilości 30 osób
z mniejszą ilością przejechanych kilometrów otrzyma w nagrodę rejs na trasie
Bobrowniki – Nowa Sól. Rejs zostanie zorganizowany dnia 12 września 2020 r.
3. Organizator Lokalny zastrzega sobie prawo odwołania rejsu ze względu na niekorzystne
warunki pogodowe bądź hydrologiczne, tj. ze względu zbyt wysoki lub zbyt niski stan
wody na rzece Odrze. W przypadku odwołania rejsu Organizator wyznaczy nowy termin
2

rejsu statku. O nowym terminie rejsu Uczestnicy zostaną powiadomieni w sposób
określony w § 7 pkt. 2.
§7
Ogłoszenie wyników i promocja laureatów
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie nie później niż 15 dni kalendarzowych
od dnia zakończenia Rywalizacji.
2. Laureaci konkursu tj. pierwszych 60 użytkowników z największą sumą przejechanych
kilometrów na rzecz miasta Nowa Sól zostaną powiadomieni o wygranej w konkursie za
pomocą wiadomości przesłanej w aplikacji „Rowerowa Stolica Polski” poprzez tzw. push
notification. Wiadomości będą wysyłane przez 3 kolejne dni kalendarzowe. Aby
potwierdzić swój udział w rejsie, Uczestnik jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia
swojej obecności na wskazany w powiadomieniu adres e-mail. W przypadku
niedokonania zgłoszenia w ciągu 3 dni Organizator Lokalny dokonuje wyboru kolejnej
osoby z listy z największą ilością przejechanych kilometrów.
3. Organizator Lokalny zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości
informacji o laureatach konkursu, na stronie internetowej: www.nowasol.pl oraz na
oficjalnym fanpage-u miasta Nowa Sól.
4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
organizatora: www.nowasol.pl, w lokalnej prasie oraz na oficjalnym fanpage-u miasta
Nowa Sól.

Załącznik nr 1
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Załącznik nr 1
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do konkursu pn. „Kręcę i trenuję dla Nowej Soli…” dot. Treningu Rowerowej Stolicy
Polski:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
I. Dane uczestnika konkursu: (oświadczenie wypełnia rodzic lub przedstawiciel ustawowy):
Imię i nazwisko, pesel, wiek, adres zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane rodzica lub przedstawiciela ustawowego:
Imię i nazwisko, pesel, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................………………….……………………
Data urodzenia uczestnika konkursu:
...............................................................................................................
Adres do korespondencji:
............................................................................................................................
Numer telefonu:
...............................................................................................................
Adres e–mail:
...................................................................................................................

…...........................................................................
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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