
Regulamin Konkursu „Rowerem do Pracy” z dnia 25.05.2022

REGULAMIN KONKURSU 
„Rowerem do Pracy” 

Ostatnia aktualizacja: 8.08.2022 

§ 1  
Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Na Rowerze z siedzibą w Gdańsku (80-236), Al. 
Grunwaldzka 5, KRS: 0000872307, NIP: 9571129045, REGON: 387712798 (zwana dalej 
"Organizatorem”). 

2. Współorganizatorem Konkursu jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego z siedzibą w 
Gdańsku (80-067), przy ul. Równej 19/21, NIP 584-22-64-707 (zwany dalej 
“Współorganizatorem”). 

3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie “Rowerem do 
Pracy” (dalej "Konkurs"). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu.  
5. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: 

h_ps://fundacjanarowerze.pl/konkurs-rowerem-do-pracy-2022 

§ 2  
Cele Konkursu 

1. Celami Konkursu są: 
a. promowanie roweru jako alternatywnego środka transportu do/z pracy, 
b. promowanie zdrowego stylu życia, 
c. wzmacnianie świadomości obywatelskiej. 

§ 3 
Warunki Udziału 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 
3. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby zamieszkujące obszar województwa 

pomorskiego. 
4. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby reprezentujące lub będące pracownikami, 

współpracownikami Organizatora lub Współorganizatora. 
5. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie konkursowe, w tym jedną pracę. 
6. Udział w Konkursie polega na: 

a. Przygotowaniu krótkiego filmu trwającego do 60 sekund, w orientacji poziomej i 
rozdzielczości minimum 1280x720 px (720p), 

b. W filmie należy pokazać lub opowiedzieć jaki wpływ na Twoje życie i zdrowie ma 
rower wykorzystywany przez Ciebie w regularnych dojazdach do pracy, 

c. W filmie należy zachęcić inne osoby do zmiany środka transportu na rower, 
d. Dodatkowo w filmie możesz pokazać lub opowiedzieć czego się obawiałeś/aś przed 

rozpoczęciem dojazdów do pracy rowerem i co zrobiłeś/aś aby zmniejszyć swoje 
obawy. Jeśli Twój pracodawca coś zrobił aby przekonać Cię do wyboru roweru jako 
sposobu dojazdu do miejsca pracy (np. otrzymujesz za to jakąś nagrodę, wydzielił 
pomieszczenie z prysznicem i szajami) - pokaż to. 
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7. Praca nadesłana przez uczestnika Konkursu musi być pracą własną, nieopublikowaną 
wcześniej oraz nie przedstawianą w innych konkursach, a także nie może naruszać praw osób 
trzecich. Nadesłanie pracy do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o 
powyższym stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. 

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane ich autorom. 
9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematyką Konkursu.  
10. Nagrywanie filmu wymagające trzymania kamery lub innego urządzenia rejestrującego obraz 

jedną ręką i jednocześnie kierowanie pojazdem na drodze publicznej stanowi podstawę do 
dyskwalifikacji pracy konkursowej. 

§ 4  
Czas trwania Konkursu 

1. Zgłoszenia konkursowe można nadsyłać od 26 maja 2022 do 12 sierpnia 2022 godz. 23:59:59 
(obowiązuje czas otrzymania zgłoszenia w formie wiadomości mailowej). 

2. Ocena prac konkursowych przez Komisję nastąpi w terminie między 13 a 18 sierpnia 2022 
roku. 

3. Ogłoszenie laureatów nastąpi w dniu 18 sierpnia 2022 roku do godziny 21:00. 

§ 5  
Nagrody 

1. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń spełniających warunki opisane w § 3, Komisja 
Konkursowa wybierze 5 filmów zgodnie z zasadami opisanymi w § 6, z których zostanie 
przygotowany i opublikowany wspólny film promujący dojazdy rowerem do pracy. 

2. Wśród wybranych przez Komisję 5 filmów, Komisja wybierze 3 najlepsze prace z których 
przyzna jedną z następujących nagród: 

a. Wykład edukacyjny „Bezpiecznie Rowerem w Ruchu Drogowym” w formie zdalnej 
dla wskazanej przez Uczestnika grupy (np. miejsce pracy, grupa znajomych, itp.) o 
wartości 900 zł z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30.11.2022. 

b. Kask rowerowy dla Uczestnika o wartości 500 zł z nieprzekraczalnym terminem 
odbioru nagrody do 30.11.2022. 

c. Kask rowerowy dla Uczestnika zamieszkującego obszar miasta Gdańska o wartości 
500 zł z nieprzekraczalnym terminem odbioru nagrody do 30.11.2022 - nagroda 
finansowana ze środków Nowego Akumulatora Społecznego w ramach projektu 
„Pomorze Na Rowerze - edycja 2022”. 

3. Organizator skontaktuje się z laureatami nagród wymienionych w punkcie 2 w dniu 
wyłonienia zwycięzców. W przypadku braku odpowiedzi ze strony laureata w przeciągu 3 
(słonie: trzech) dni roboczych, nagrody przechodzą na następnych laureatów w kolejności 
określonej przez Komisję. 

§ 6  
Zasady oceny prac Konkursowych 

1. Prace konkursowe oceni Komisja. W jej skład wchodzić będzie jeden przedstawiciel Fundacji 
Na Rowerze i jeden przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku. 

2. Komisja Konkursowa z pośród nadesłanych prac Konkursowych wyłoni najlepsze prace na 
podstawie następujących kryteriów: 

a. Zgłoszenie spełnia wszystkie warunki formalne, w tym niezbędne zgody i 
oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. 
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b. Film spełnia minimalne wymagania techniczne: czas trwania do 60 sekund, 
orientacja pozioma, rozdzielczość minimum 1280x720 px (720p), dźwięk wyraźnie 
słyszalny. 

c. Tematyka filmu jest zgodna z celem konkursu, tj. przedstawia aspekty związane z 
poruszaniem się na rowerze do i z pracy, z zachowaniem zasad nie stanowiących 
zagrożenia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. 

d. Praca zawiera elementy zachęcające inne osoby do wybrania roweru jako środka 
transportu do i z pracy.  

e. Kreatywność. 

§ 7  
Zgłoszenia 

1. Zgłoszenia prac Konkursowych należy dokonać mailowo na adres 
konkurs@fundacjanarowerze.pl 

2. W temacie maila należy podać swoje imię i nazwisko. 
3. W treści maila należy podać: 

a. Dane kontaktowe:  
i. adres mailowy (jeśli inny niż adres z którego została wysłana wiadomość),  
ii. numer telefonu,  
iii. miejscowość zamieszkania. 

b. Link do filmu: sugerowany sposób udostępniania filmu to łącze do dysku Google, 
WeTransfer lub podobne. 

c. Załączyć wypełnioną i podpisaną zgodę oraz oświadczenie - załącznik nr 1 do 
regulaminu. 

§ 8  
Przetwarzanie danych osobowych 

1. Definicje: 
a. Administrator danych osobowych Uczestnika Konkursu w rozumieniu RODO: 

Fundacja Na Rowerze z siedzibą w Gdańsku (80-236) przy Al. Grunwaldzkiej 5, KRS: 
0000872307, NIP: 9571129045, REGON: 387712798. 

b. Współadministrator danych osobowych Uczestnika Konkursu w rozumieniu RODO: 
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, 80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21, 
NIP: 584-226-47-07, REGON: 191474505. 

c. RODO – Rozporządzenie 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. 

d. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem h_ps://fundacjanarowerze.pl/. 
2. Uczestnik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą poczty 

elektronicznej - email. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest dobrowolna, konkretna, 

świadoma i jednoznaczna zgoda Uczestnika wyrażona za pomocą załączonego, podpisanego 
oświadczenia (załącznik nr 1 do Regulaminu). Dane osobowe mogą być przetwarzane także w 
przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami 
umowy. 
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4. Administrator powierzy dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje 
wskazane w poprzednich punktach cele (Współorganizatorowi, operatorowi projektu Nowy 
Akumulator Społeczny - Fundacji RC z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 5). 

5. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani 
organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. 
Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji 
Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym. 

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.  
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 

dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie 
oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 

a. Rozporządzeniu 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. 

b. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
c. Ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych. 

8. Podstawą przetwarzania danych jet zgoda (Stosownie do art. 6 ust 1 lit. a RODO). 
9. Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: 

a. prawo dostępu do danych, 
b. prawo do poprawienia danych, 
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
f. prawo do przenoszenia danych, 
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez Administratora. 
10. Uczestnik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Uczestnik uprzednio 

wyraził taką zgodę. 
11. W celu realizacji swoich praw Uczestnik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: 

iodo@fundacjanarowerze.pl. 
12. Na potrzeby realizacji Konkursu Organizator przetwarza następujące dane osobowe 

Uczestnika: 
a. Imię i Nazwisko, 
b. Numer telefonu, 
c. Adres email, 
d. Miejscowość zamieszkania. 

13. Organizator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestnika dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji Konkursu. 

§ 9  
Rozpowszechnianie wizerunku 

1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania, 
w tym rozpowszechniania zdjęć, filmów, fonogramów i wideogramów z wizerunkiem i 
wypowiedziami Uczestników, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania takiego 
wykorzystania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie materiałów 
z wizerunkiem i głosem Uczestnika, za pośrednictwem filmu publicznego w internecie oraz 
rozpowszechnianie ich w celu promocji (w tym promocji Organizatora). Równocześnie 

Strona  z 4 6



Regulamin Konkursu „Rowerem do Pracy” z dnia 25.05.2022

Uczestnik zrzeka się wszelkich praw związanych z zatwierdzeniem każdorazowego 
wykorzystania wskazanych materiałów z wizerunkiem także w przypadku wykorzystywania 
ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, 
że te wszystkie działania służyć mają jedynie promocji Organizatora i promocji dojazdów 
rowerem do oraz z pracy. 

2. Udzielone zgody wymienione w § 9 ust. 1 mają zastosowanie także do Współorganizatora z 
którym Organizator współpracuje przy realizacji Konkursu. 

§ 10  
Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą 
wyposażenia i sprzętu używanego przez Uczestnika w czasie nagrywania pracy konkursowej. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych 
wypadków powstałe u Uczestnika i osób trzecich w związku przygotowywaniem pracy 
konkursowej. 

3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu nieograniczone prawa autorskie, nie 
narusza praw osób trzecich, uzyskał niezbędne zgody od osób trzecich, w tym zgodę na 
filmowanie terenu prywatnego (np. miejsca pracy) jeśli dotyczy. W razie jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich Uczestnik jest zobligowany do podjęcia działań i zwalnia Organizatora 
z odpowiedzialności za wszelkie naruszenia. 

§ 11  
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Organizatora. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU „ROWEREM DO PRACY” 

Oświadczam, że: 
• zgłoszona przeze mnie praca konkursowa w formie filmu jest wynikiem mojej własnej twórczości i 

nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także, że nie została 
zgłoszona do innych konkursów. Zobowiązuję się także do nie zgłaszania jej do udziału w innych 
konkursach; 

• posiadam niezbędne zgody na utrwalanie wizerunku osób trzecich oraz nagrywanie filmu na 
terenie prywatnym; 

• zgłaszając pracę w konkursie przenoszę na Organizatora prawa autorskie do utworu oraz wszelkie 
prawa do ingerowania w strukturę utworu, dokonywania opracowań adaptacji, tłumaczeń i 
dalszego wykorzystywania z dalszym udostępnianiem i publikacją włącznie; 

• jestem świadomy konsekwencji prawnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.); 

• w przypadku naruszenia praw, roszczeń osób trzecich, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność 
prawną i zobowiązuję się do podjęcia stosownych działań wynikających z naruszeń; 

• zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Rowerem do Pracy” oraz treścią klauzuli 
informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych; 

• nie jestem pracownikiem lub współpracownikiem zatrudnionym przez Organizatora lub 
Współorganizatora; 

• moje stałe miejsce zamieszkania znajduje się w obszarze województwa pomorskiego; 
• jestem / nie jestem* mieszkańcem miasta Gdańska. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych: Fundację 
Na Rowerze i Współorganizatora - Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku. 

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu jest równoznaczne z 
odrzuceniem zgłoszenia do konkursu. 

* niewłaściwe skreślić

…..…………………………………………..

(miejscowość, data)

…..…………………………………………..

(podpis uczestnika konkursu - imię i nazwisko)
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