REGULAMIN KONKURSU ROWEROWEGO
„ROWEREM SZLAKIEM PAMIĘCI”
§ 1. Postanowienie ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
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w konkursie rowerowym „ROWEREM SZLAKIEM PAMIĘCI” (dalej: Konkurs).
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Wojniczu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 32-830
Wojnicz.
Współorganizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, Gminna Biblioteka
Publiczna w Wojniczu oraz Stowarzyszenie Działalności Społeczno-Patriotycznej (dalej:
Współorganizatorzy).
Konkurs odbywa się na terenie Gminy Wojnicz.
Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców,
poinformowanie o wynikach konkursu, a także za wręczenie nagród.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.wojnicz.pl.
Udział w konkursie rowerowym jest bezpłatny i dobrowolny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników na wyznaczonej
trasie przejazdu.
Zwycięzcy konkursu zostaną wylosowani spośród wszystkich uczestników, którzy:
a) przejdą wytyczoną trasę,
b) zrobią zdjęcia z rowerem przy wyznaczonych punktach,
c) przekażą zdjęcia do punktu zawodów, które będzie się znajdowało na płycie
wojnickiego rynku, do godz. 15.00 w dniu 3 maja br.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, która stanowi
załącznik nr 1 do regulaminu, a w przypadku osoby niepełnoletniej wyłącznie za zgodą
rodziców. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich biorących udział
w Konkursie dostępna jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
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§ 3. Zasady i przebieg konkursu
Zadaniem uczestnika konkursu jest przejazd rowerem po wytyczonej trasie rowerowej
i wykonanie zdjęć przy wyznaczonych punktach na trasach.
Uczestnik przekazuje zdjęcia do Biura Zawodów.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Nie dopuszczalne jest zgłoszenie więcej
niż jednego zgłoszenia pod rygorem dyskwalifikacji z konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia:
Załącznika nr 1 do Regulaminu, a w przypadku osoby niepełnoletniej Załącznika nr 2 do
Regulaminu. Karty zgłoszeń będą dostępne w biurze zawodów.
Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Poprzez podanie
danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz
zdjęć na stronie Organizatorów oraz Współorganizatorów i w innych mediach, gdzie zdjęcia

będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w konkursie. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą
wykorzystane jedynie do realizacji konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
§ 4. Terminy
1. Konkurs trwa 3 maja br. w godz. 13.00 do 15.00.
2. Losowanie przewidziane jest w dniu 3 maja w trakcie trwania pikniku patriotycznego
odbywającego się w Wojniczu na rynku.
3. W losowaniu zostanie wylosowanych 10 nagród.
§ 5. Nagrody
1. W Konkursie przewidziane jest 10 nagród rzeczowych.
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani
na inną Nagrodę.
§ 6. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagród
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wojnicz.pl.
2. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników
Konkursu (mimo prób kontaktu ze strony Organizatora), będzie skutkować wykluczeniem
Uczestnika z Konkursu i przeniesieniem nagrody na inne potrzeby Organizatora.
§ 7. Prawa autorskie
1. Otrzymane zdjęcia przechodzą na własność Organizatora i będą wykorzystywane w
działaniach informacyjnych i promocyjnych Organizatora, Współorganizatorów i Sponsora.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin udostępniony jest w siedzibie Organizatora.
2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może ewentualnie znajdować się w
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materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Konkursu. Skrócone opisy zasad
przeprowadzenia Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną posiadają
wyłącznie przepisy Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
Organizator zastrzega sobie jednostronnie prawo nanoszenia zmian w niniejszym
Regulaminie w celu usprawnienia funkcjonowania Konkursu lub jego modyfikacji, w
zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu
zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do
nie wyłaniania zwycięzców.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.
Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu.
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