
 

 

Regulamin wewnętrzny Organizatora Lokalnego  

Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” 

 

 

1. Organizatorem Lokalnej Rywalizacji  o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”  dla osób 

zarejestrowanych jako zdobywający „kilometry” dla Miasta Nowy Sącz  jest Miasto  Nowy 

Sącz, oraz partnerzy z Nowego Sącza: Sklep Rowerowy i Serwis „U Żaby” Dawid Żabiński, ul. 

Dojazdowa 8,Sklep Sportowo-Narciarski  Biker Shop ul. Naściszowska 30, Sp zoo Bike Moto ul. 

Zielona 55, KM – Sport Michał Niewiadomski, Michał Woźniak ul. Piramowicza 8, Centrum 

Rowerowe K-Bike Krzysztof Bugara, pl. Dąbrowskiego 4, Sklep Rowerowy Bike Atelier ul. 

Lwowska 103, Agat s.c ul. Paderewskiego 40. 

 

2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji na szczeblu lokalnym tj. Miasta Nowego 

Sącza w Rywalizacji, która odbywa się poprzez aplikację „Rowerowa Stolica Polski”.  

 

3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestników Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy 

Polski” zarejestrowanych w aplikacji Rowerowa Stolica Polski, którzy zarejestrowali się jako 

zdobywający „kilometry” dla Miasta Nowego Sącza.  

 

4. Rywalizacja  odbywać się będzie w okresie od 1 do 30 września 2020 r. wg regulaminu 

Organizatora  Głównego tj. Gmina Miasto Bydgoszcz. Rywalizacja poprzedzona jest okresem 

treningowym pozwalającym na zapoznanie się z funkcjonowaniem aplikacji, który odbył się  

w dniach 1 czerwca – 16 sierpnia 2020 r.   

Wszelkie błędy w aplikacji wyjaśniać będzie Organizator Główny tj. Gmina Miasto Bydgoszcz. 

 

5. Regulamin umieszczony jest na stronie www.rowerowastolicapolski.pl oraz na stronach Partnera 

Lokalnego tj. Miasta Nowego Sącza: www.ziemiasadecka.info, www.nowysacz.pl oraz  

w aplikacji Nowy Sącz. 

 

6. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnych uczestników Rywalizacji o „Puchar 

Rowerowej Stolicy Polski” zarejestrowanych jako zdobywający „kilometry” dla Miasta Nowy 

Sącz w kategoriach: 

a. Największa ilość kilometrów – I, II oraz III miejsce 

b. Najmłodszy uczestnik 

c. Najstarszy uczestnik 

d. Największa ilość kilometrów w kategorii wiekowej 0 – 17 lat 

e. Największa ilość kilometrów w kategorii wiekowej 18 - 24 lat 

f. Największa ilość kilometrów w kategorii wiekowej 25 - 34 lat 

g. Największa ilość kilometrów w kategorii wiekowej 35 - 44 lat 

h. Największa ilość kilometrów w kategorii wiekowej 45 - 54 lat 

i. Największa ilość kilometrów w kategorii wiekowej 55 - 64 lat 

j. Największa ilość kilometrów w kategorii wiekowej 65+ lat 

 

 

7. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody w postaci bonów towarowych oraz 

nagrody rzeczowe od sponsorów. Bony towarowe finansowane przez Miasto Nowy Sącz 

przeznaczone są do zrealizowania u lokalnych partnerów wymienionych w pkt.1.  

Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. 

 

8. Wyniki konkursu zostaną podane na stronach www.ziemiasadecka.info, www.nowysacz.pl oraz  

w aplikacji Nowy Sącz po zakończeniu Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” nie 

później niż do 15 października 2020 r.  

 

http://www.rowerowastolicapolski.pl/
http://www.ziemiasadecka.info/
http://www.nowysacz.pl/
http://www.ziemiasadecka.info/
http://www.nowysacz.pl/


9. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni e-mailowo lub poprzez powiadomienie push w aplikacji  

Puchar Rowerowej Stolicy Polski.  1 osoba może zdobyć nagrodę tylko w 1 kategorii. 

Brak odpowiedzi  telefonicznej na powiadomienie push lub e-mail w podanym w wiadomości    

terminie oznacza rezygnację z przyjęcia nagrody.  

 

Przy odbiorze nagrody wymagane jest podanie danych osobowych. 

 

10. Nagrody zostaną rozdane podczas uroczystej gali nie później niż do 30 października 2020 r.  

o czym nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie. Bony towarowe zachowują ważność do 

dnia 30 listopada 2020 roku. Odbiór nagród tylko osobisty. 

 

 

11. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 

poz.926 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzaniem konkursu,  

w szczególności wyłanianiem zwycięzcy i przyznaniem nagrody, wydawaniem, odbiorem i ich 

rozliczaniem, jak również w celach statystycznych i marketingowych. Na zasadach 

przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, uczestnicy konkursu mają prawo 

wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także usunięcia. 

 

12. Miasto Nowy Sącz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże mające miejsce w czasie 

trwania akcji. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

i przepisów ruchu drogowego. Winien stosować się bezwzględnie do wymogów bezpieczeństwa 

epidemiologicznego. Za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w w/w punkcie osoba 

zarejestrowana jako uczestnik może zostać wykluczona z akcji lub pozbawiona prawa do odbioru 

nagrody jeśli Miasto zostanie powiadomione o fakcie łamania przepisów przez organy porządku 

publicznego, służby sanitarne lub innych uczestników akcji w formie pisemnej. 

 

13. Uczestnicy biorą udział w akcji na podstawie dokonanego przez siebie dobrowolnego  zgłoszenia  

i za szkody poniesione wskutek nieszczęśliwych zdarzeń związanych z uczestnictwem w akcji nie 

będą rościć z tego tytułu żadnych odszkodowań ze strony Miasta Nowego Sącza.  

 

14. Każdy uczestnik akcji zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego 

Regulaminu wewnętrznego. 

15. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Miasta Nowego Sącza. 

16. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu winny być ogłoszone na stronach podanych w pkt.4 

tego Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

17. Za błędy w aplikacji „Rowerowa Stolica Polski” odpowiedzialność ponosi Organizator Główny tj. 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85 – 102 Bydgoszcz 

 

 


