
Sądeckie Towarzystwo Cyklistów

REGULAMIN KONKURSU
 SĄDECKA MAPA ROWEROWA

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki przystąpienia, udziału oraz rezygnacji z udziału w konkursie
pod nazwą: SĄDECKA MAPA ROWEROWA II Edycja zwany dalej: „Konkursem” a także zasady i tryb
wyłaniania zwycięzców Konkursu.
2. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Dobre Sp. z o .o z siedzibą w Nowym Sączu przy
ul.  Żywieckiej  25,  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  w  Krajowym  Rejestrze
Sądowym  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  -  Śródmiescia  w  Krakowie,  XI  Wydział  Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365297 , (zwana dalej ,,Organizatorem").
3.  Fundatorem nagród jest  Sądeckie  Towarzystwo Cyklistów z  siedzibą w Nowym Sączu przy  ul.
Żywieckiej 25, NIP: 734-301-56-77 (zwaną dalej „Fundatorem”).
4.  Konkurs  jest  prowadzony  na  obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej,  rozpoczyna  się  dnia  29
października 2018  i trwa do dnia 26 listopada 2018.
5. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
pod adresem www.dts24.pl (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").
6.  Konkurs  jest  organizowany  na  zasadach  określonych  niniejszym  regulaminem,  zwanym  dalej
,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator oswiadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią  promocyjną,  których  wynik  zależy  od  przypadku,  ani  żadną  inną  formą  gry  losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471
ze zm.).
8. Celem Konkursu jest wyłonienie, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do Konkursu: SĄDECKA
MAPA ROWEROWA II Edycja, zwycięzców nagrody głównej, których wykonane zadanie konkursowe,
okreslone w rozdziale III Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową.

II Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być ́wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w
Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub 
Fundatora  lub  członkiem  ich  rodzin,  za  jakich  uważa  się:̨  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,
małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby
pozostające we wspólnym pożyciu,
b) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolnosć ́do czynnosci prawnych,
c) złoży oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowaniu,
d) wyrazi zgodę ̨na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w Rozdziale 
V Regulaminu.
2.  Przed zgłoszeniem swego udziału  w Konkursie  Uczestnik  powinien zapoznać  się  z  warunkami
uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak
spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego
udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu) – odstąpić od zgłoszenia
swej  osoby  do  udziału  w  Konkursie.  Brak  spełnienia  warunków  uczestnictwa  w  Konkursie
dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone
w  Regulaminie.  W  tym  celu  Organizator  może  żądać ́ od  Uczestnika  Konkursu  w  szczególnosci
złożenia  określonych  oświadczeń,  podania  określonych  danych,  bądź  przedłożenia  określonych
dokumentów pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie.

III Zasady Konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z  treścią niniejszego Regulaminu, a

następnie wysłanie mailem  na adres konkurs@dts24.pl zgłoszenia udziału w Konkursie (zwanego
dalej: „formularzem Zgłoszeniowym”) obejmującego następujące informacje:
a) dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres korespondencyjny,
adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
b) odpowiedź Uczestnika na Zadanie Konkursowe,
c) oświadczenia i zgoda opisane w dziale II pkt 1 Regulaminu..
2. Każdy Uczestnik może zgłosić w Konkursie więcej niż jeden Formularz Zgłoszeniowy. 
3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez 
Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej: ,,Komisją 
Konkursową").
4. Zadaniem Komisji Konkursowej jest w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, 
b) wyłonienie zwycięzców,
c) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
5.  Treść  Zadania  Konkursowego  jest  udostępniona  na  stronie  internetowej  Organizatora:
https://www.dts24.pl/category/sadecka-mapa-rowerowa/     
6. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród wszystkich Uczestników 
Konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa w Konkursie i przesłali kompletny Formularz 
Zgłoszeniowy wraz z rozwiązaniem Zadania Konkursowego w terminie do dnia 26 listopada 2018.
7. Przesyłając wraz z Formularzem Zgłoszeniowym rozwiązanie Zadania Konkursowego 
(zwanego dalej: „Materiałem”), Uczestnik oświadcza, że:
A. udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody (licencji) na 
korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach 
eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, 
wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych Organizatora, bądź w postaci oryginalnej, bądź
w postaci fragmentów,
c) łączenie z innymi częściami lub podział na części,
d) dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w 
zakresie  niezbędnym  z  punktu  widzenia  technicznego  do  udostepnienia  Materiału  na  stronach
internetowych  Organizatora  oraz  Fundatora,  z  zastrzeżeniem,  że  nie  zostanie  zmieniony  jej
charakter,
e)  wykorzystywanie  komercyjne  i  niekomercyjne,  w  tym  dla  celów  handlowych,  reklamowych,
promocyjnych i marketingowych,
f)  w  zakresie  rozpowszechniania  Materiału  w  sposób  inny  niż  określony  powyżej  -  publiczne
wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także
publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w
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czasie przez siebie wybranym, 
B. udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.
8. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu w terminie do dnia 27 listopada 2018 r. 
9. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego Materiał Komisja Konkursowa oceni 
najwyżej.
10.Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie oceniać w szczególnosci 
oryginalność, poziom merytoryczny i językowy Materiałów oraz sposób ujęcia tematu.
11. Informacje o osobie zwycięzcy, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania podane zostaną na
stronie internetowej Organizatora: www.dts24.pl  w ciągu 2 dni roboczych od daty jego wyłonienia.
12. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę Nagrody Głównej lub Nagrody wyróżnienia, o której
mowa w Rozdziale IV Regulaminu w terminie 14 dni od podania przez Organizatora informacji o
osobie  zwycięzcy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  zwycięzcy  Nagrody  Głównej  lub  Nagrody
wyróżnienia,  lub  stwierdzenia  przez  Organizatora  po  rozwiązaniu  Konkursu,  naruszenia  przez
zwycięzcę ̨Nagrody Głównej lub Nagrody wyróżnienia, postanowień Regulaminu, 
Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca utraci tytuł zwycięzcy Nagrody Głównej lub
Nagrody wyróżnienia,  oraz prawo do otrzymania Nagrody Głównej  lub Nagrody wyróżnienia.  W
takim  wypadku  Organizator  ma  prawo  przyznać  Nagrodę ̨ Główną  lub  Nagrodę  wyróżnienia
kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.
13.  Uczestnik  może  w  każdym  czasie  odstąpić  od  udziału  w  Konkursie  poprzez  przesłanie
Oświadczenia o zakończeniu udziału w Konkursie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na
adres siedziby Organizatora.

IV Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla zwycięzcy Konkursu za zajęcie 1. miejsca Nagroda główna  gadżety rowerowe oraz podwójna
wejściówka do kina Helios w Nowym Sączu o wartości  200 zł.
b) dla pozostałych zwycięzców za zajęcie miejsc 2., 3., 4. i 5., których prace zostały ocenione wyżej
od pozostałych Uczestników – Nagroda wyróżnienia – drobne gadżety rowerowe oraz podwójne
wejściówki do kina Helios na dowolny film o jednostkowej wartości 75 zł.
12. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 500 zł  brutto. Nagrody w Konkursie opiewają na
kwotę 500 zł brutto.
23.  Zwycięzcy  Konkursu  odbiorą  Nagrodę  Nagrody  Główną  w  siedzibie  Organizatora  przy  ulicy
Żywieckiej, 25, 33-300 Nowy Sącz, w terminie 14 dni od daty podania przez Organizatora informacji
o osobie zwycięzcy.
34. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartosć pieniężną.
45. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda Główna nie może przenieść praw do 
przyznanej mu Nagrody Głównej na osoby trzecie.
56. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda Główna, może zrzec się prawa do niej , składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

V Dane osobowe
1.  Przystąpienie  do  udziału  w  Konkursie  wymaga  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych  przez  Organizatora,  w  celu  uczestnictwa  w  Konkursie,  w  szczególności  w  celu
rozstrzygnięcia  Konkursu,  komunikacji  z  Uczestnikami,  przekazania  nagrody  zwycięzcy  Konkursu,
ogłoszenia wyników Konkursu, wykonywania licencji, o jakiej mowa w Rozdziale III pkt 7 Regulaminu
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oraz w innych celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Zgoda taka może zostać w każdym
czasie odwołana przez Uczestnika, poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres e-
mail:  konkurs@dts24.pl,  przy  czym  odwołanie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
2.  Odwołanie zgody na  przetwarzanie danych osobowych przez  Uczestnika jest  równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Konkursie.
3. Organizator informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Wydawnictwo Dobre
Sp. z o .o z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Żywieckiej 25,
b)  w  celu  realizacji  uprawnień wynikających  z  przepisów o  ochronie  danych  osobowych można
kontaktować  się  pisząc  na  adres  korespondencyjny  administratora  lub  na  adres
mailowy:b.baran@dts24.pl . 
c) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach opisanych w pkt 1 powyżej na podstawie
zgody Uczestnika (art.  6  ust.  1  lit.  a)  RODO) wyrażonej  poprzez  złożenie  oświadczenia  o  treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie pod
nazwą SĄDECKA MAPA ROWEROWA II  Edycja,  w szczególności  w  celu  rozstrzygnięcia  Konkursu,
komunikacji  z  Uczestnikami,  przekazania  nagrody  zwycięzcy  Konkursu,  ogłoszenia  wyników
Konkursu, wykonywania licencji, o jakiej mowa w Rozdziale III pkt 7 Regulaminu oraz w innych celach
związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo do
wycofania zgody”;
d)  odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmioty, z którymi
Organizator współpracuje przy organizacji Konkursu;
e)  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  wykonania  obowiązków
wynikających z organizacji Konkursu;
f) Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych oraz prawo do przenoszenia danych;
g) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h)  podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  jednakże ich niepodanie skutkuje niemożnością
wzięcia udziału w Konkursie.
4.  Organizator  Konkursu  przetwarza  następujące  dane  osobowe  Uczestnika:  imię  i  nazwisko
Uczestnika,  miejscowość  zamieszkania  i  adres  korespondencyjny  Uczestnika,  adres  poczty
elektronicznej Uczestnika oraz numer telefonu.

VI Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać Organizatorowi na piśmie, z podaniem
zastrzeżeń  co  do  przebiegu  Konkursu.  Pisemne  zgłoszenie  reklamacji  Uczestnik  Konkursu  jest
zobowiązany przesłać na adres siedziby Organizatora.
2. W pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: imię ̨ i nazwisko, adres korespondencyjny,
numer telefonu, adres e – mail, oraz wskazać czego reklamacja dotyczy.
3.  Wszelkie  reklamacje  zgłoszone  przez  Uczestników  będą  rozpatrywane  w  oparciu  o  niniejszy
Regulamin w terminie 7 dni od momentu doręczenia Organizatorowi zgłoszenia reklamacyjnego.
4.  Organizator  prześle  rozstrzygniecie  reklamacji  w  terminie  nie  późniejszym  niż  7  dni  od  dnia
rozpatrzenia reklamacji.
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5.  Prawo  do  składania  reklamacji,  w  zakresie  niezgodności  przeprowadzenia  Konkursu  z
Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej
wiadomości danych zwycięzcy Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

VII Postanowienia końcowe
1. Uczestnik nie może przenieść praw ani  obowiązków związanych i  wynikających z Konkursu na
osoby trzecie.
2.  O  wszelkich  zmianach  danych  podanych  w  Formularzu  Zgłoszeniowym  Uczestnik  Konkursu
zobowiązany jest poinformować ́ Organizatora na pismie do 7 dni roboczych od dokonania zmian.
Organizator potwierdzi rejestrację zmian listem poleconym przesłanym na adres korespondencyjny
podany przez Uczestnika lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Uczestnika.
3. Do momentu potwierdzenia rejestracji zmian danych zgodnie z pkt 2 stosuje się dotychczasowe
dane Uczestnika.
4. Wszyscy Uczestnicy Konkursu podlegają ̨postanowieniom niniejszego Regulaminu.
5.  Treść  Regulaminu  została  udostępniona  na  stornie  internetowej  Organizatora  pod  adresem
https://www.dts24.pl/category/sadecka-mapa-rowerowa/
6.  Niniejszy  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  rozpoczęcia  Konkursu.  W  kwestiach
nieuregulowanych  Regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jak
też inne przepisy prawa polskiego.
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