
 

Zadanie pn. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w lokalnych mediach oraz przeprowadzenie szkolenia on-line wraz z konkursem  
w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Rzekuń zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego  

w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021" 

Regulamin konkursu 

„Sadzonka za kilometr” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs „Sadzonka za kilometr” („Konkurs”) przeprowadzony jest w aplikacji mobilnej Strava 

(“Aplikacja”). Konkurs ma charakter edukacyjno-sportowy, jego celem jest promocja zdrowego 

stylu życia i działania mające na celu promocje wykorzystywania ekologicznych rozwiązań 

transportu i ochronę środowiska.  

2. Organizatorem Konkursu “ Sadzonka za kilometr” jest Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 

33, 07-411 Rzekuń, numer NIP: 758-214-17-29, REGON: 550667959  („Organizator”).  

3. Konkurs trwa od 9.11.2021 r. do 29.11.2021 r. 

 

§2. UCZESTNICY 

1. Konkurs ma charakter publiczny i jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Rzekuń.  

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. W celu przeprowadzenia Konkursu 

Organizator będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres 

e-mail). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu 

wydania nagród Uczestnikom, którzy zwyciężyli w Konkursie, zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu oraz realizacji obowiązków podatkowych. W celu wydania nagród 

Uczestnikom dane mogą zostać przekazane sponsorom Konkursu. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Niezwłocznie po zrealizowaniu 

celów, jakim dane osobowe Uczestników służyły, dane te będą trwale usunięte lub poddane 

anonimizacji, z zastrzeżeniem postanowień odrębnych przepisów prawa. Nie dotyczy to 

danych podanych 2 Organizatorowi do przetwarzania podczas rejestracji w Aplikacji zgodnie  

z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności Aplikacji oraz w celach 

marketingowych i włączonych na tej podstawie do bazy Organizatora. Dane osobowe 

Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz 

innymi obowiązującymi aktami prawa. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich 

danych osobowych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych 

Uczestników jest Organizator. 

3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  

i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej jako 

„RODO”).  

4. Organizator realizuje względem Uczestników Konkursu obowiązek informacyjny wynikający  

z regulacji art. 13 i 14 RODO.  

5. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym  

z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za 

pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wszelkich danych, w których 

posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu. 
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6. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy bez ograniczeń wiekowych. 

 

§ 3. DOŁĄCZENIE DO KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:  Pobrać na telefon Aplikację mobilną Strava 

(dalej: „Aplikacja”) dostępną na platformie Google Play lub App Store. 

2. Dokonać rejestracji w Aplikacji, poprzez udostępnienie swojego adresu email, 

zadeklarowanego w formularzu zgłoszeniowym, imienia, nazwiska oraz deklaratywnego 

pseudonimu w Aplikacji.  

3. Uczestnik może mieć tylko jeden profil w Aplikacji, w ramach którego będzie uprawniony do 

wzięcia udziału w Konkursie. 

 

§ 4. ZASADY KONKURSOWE 

1. Aby odebrać sadzonkę należy przedstawić Organizatorowi potwierdzenie w dniu 29.11.2021  

w Urzędzie Gminy Rzekuń przebycia trasy (przejechanych kilometrów) w Aplikacji rowerem  

w okresie od 9.11.2021 do 29.11.2021. 

2. Całkowita liczba sadzonek wynosi 300 sztuk. W konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. 

  

§ 5. NAGRODY 

1. Za każdy przejechany rowerem 1 km Uczestnik otrzyma 1 sadzonkę. 

2. Obowiązuje limit sadzonek na jednego uczestnika i wynosi maksymalnie 30 sztuk na osobę.  

3. Czas i miejsce odbioru sadzonki zostanie wskazana przez Organizatora i może ulec zimnie. 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego  

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

2. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu 

wyłącznie z ważnych powodów, jakimi są:  

a) zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; 

b) nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających 

bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;  

c) zmiana danych dotyczących Organizatora lub partnerów lub podmiotów współpracujących  

z Organizatorem;  

d) przeciwdziałanie nadużyciom polegającym na ominięciu postanowień Regulaminu w celu 

osiągnięcia nienależnej korzyści, np. wielokrotny udział w Konkursie pomimo wyłączenia takiej 

możliwości w jego Regulaminie;  

e) usprawnienie działania Konkursu, Aplikacji i obsługi Uczestników;  

f) poprawienie ochrony prywatności Uczestników.  

3. Zmiana w Regulaminie nie może ograniczyć lub uszczuplić praw nabytych uprzednio przez 

Uczestników w związku z udziałem w Konkursie.  
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4. W czasie trwania Konkursu wszelkiego rodzaju pytania dotyczące Konkursu mogą być 

zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: p.pietrzak@rzekun.net 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny u Organizatora pod adresem: Urząd Gminy w Rzekuniu,  

ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń oraz na stronie internetowej Organizatora 

https://www.rzekun.pl 


