
Regulamin Konkursu „Rowerowa Stolica Polski – kręcimy kilometry dla Tychów” 

  

1. Organizator, Fundator, tematyka i czas trwania Konkursu. 

1.1. Organizatorem Konkursu jest miasto Bydgoszcz, z siedzibą przy ulicy Jezuickiej 1, 85-102 w Bydgoszczy, zwane dalej 

Organizatorem. 

1.2. Fundatorami nagród w Konkursie są Urząd Miasta Tychy, z siedzibą przy al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy oraz Gemini 

Park Tychy z siedzibą przy ul. Towarowej 2c, 43-100 Tychy, zwani dalej Fundatorami. 

1.3. Tematyką Konkursu jest zdobycie jak największej liczby kilometrów dla miasta Tychy liczonych za jazdę na rowerze. 

1.4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w terminie od 1 września do 30 

września 2020 roku na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2.1. Konkurs przeznaczony jest wszystkich osób, bez ograniczeń wiekowych, które spełnią wymogi określone w niniejszym 

regulaminie oraz posiadają dostęp do Internetu w swoim urządzeniu mobilnym. 

3. Zasady Konkursu. 

3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3.2. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie – umtychy.pl 

3.3. Konkurs będzie się odbywał od 1 września do 30 września 2020 roku. 

3.4. Zbierane kilometry będą liczone tylko podczas trwania konkursu, a więc do północy 30 września 2020 roku. Aktywność 

wykonana po tym terminie nie będzie brana pod uwagę w Konkursie. 

3.5. 1 października na stronie umtychy.pl zostaną ogłoszone wyniki Zwycięzcy Konkursu, czyli osoby, która pokona największą 

liczbę kilometrów rowerem. 

3.6. Konkurs polega na pobraniu aplikacji mobilnej „Rowerowa Stolica Polski”, wpisaniu odpowiednich danych oraz wybraniu 

Tychów jako miasta docelowego. Uczestnik zaznacza wybrany przez siebie rodzaj aktywności (jazda na rowerze lub kolarstwo) 

i przy włączonej lokalizacji oraz dostępie do Internetu zbiera kilometry dla miasta. 

3.7. Szczegółowy regulamin rywalizacji oraz korzystania z aplikacji jest dostępny pod adresem Organizatora: 

http://www.rowerowastolicapolski.pl/ w zakładce „Regulaminy” (Regulamin Aplikacji oraz Regulamin Rywalizacji). 

4. Nagrody. 

4.1. Zwycięzcą Konkursu będzie osoba, która przejedzie największą liczbę kilometrów. Nagrodą główną w Konkursie jest rower 

górski Black Edition marki Kross o wartości 1799 zł. Nagrodą za drugie miejsce jest bon zakupowy do sklepu Gemini Park 

Tychy o wartości 1000 zł brutto, a nagrodą za trzecie miejsce jest bon zakupowy do sklepu Gemini Park Tychy o wartości 500 zł 

brutto.    

4.2. Zdobycie nagrody nie rodzi konieczności zapłaty podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. 

5. Dane osobowe 

5.1. Rejestrując się do aplikacji Uczestnik bierze udział w Konkursie i wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu bez 

zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Fundatorów jego danych osobowych dla celów Konkursu 

zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez 

Administratora – będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (celem wzięcia udziału w 

konkursie w tym zakresie podanie danych jest obligatoryjne). 

5.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator i Fundatorzy. 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania 

przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Uczestnicy, podają dane 

dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, lub usuwania z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych 

może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród. 

5.3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres Konkursu oraz przez okres przedawnienia roszczeń 

cywilnych lub podatkowych. W sytuacji wyrażenia przez Uczestnika zgody na komunikację marketingową, dane osobowe będą 

przechowywane do momentu jej wycofania. 

5.4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

https://umtychy.pl/


5.5. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.6. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

5.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie, zostanie zawiadomiony o wygranej drogą mailową, na adres mailowy 

wpisany w momencie rejestracji do aplikacji. 

5.8. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 5 ust. 8 powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności nadesłania do 

Fundatorów danych kontaktowych oraz adresowych Uczestnika, jeżeli zajdzie konieczność wysłania przez Fundatorów nagrody, 

tj. imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania. 

5.9. Dane kontaktowe i adresowe Uczestnika mogą być doręczone Fundatorom przez Uczestnika poprzez e-mail na adres 

poczty elektronicznej Fundatora, tj. promocja@umtychy.pl. 

Przekazanie Fundatorom prawidłowych danych kontaktowych i adresowych jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie. 

Jeżeli Fundatorzy nie otrzymają od Uczestnika prawidłowych danych kontaktowych i adresowych w terminie 14 (czternastu) dni 

od dnia wysłania przez Fundatorów do Uczestnika zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 9 powyżej, oznacza to utratę przez 

Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, a nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatorów. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej umtychy.pl 

6.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: promocja@umtychy.pl. 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z 

prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, 

w szczególności Uczestników, którzy: 

a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 

b) używają innego środka transportu niż rower, np. samochodu; 

c) podejmą próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń aplikacji albo wykorzystania jej luk lub 

wpływania w jakikolwiek inny sposób na jej działanie. 

 

mailto:promocja@umtychy.pl
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