
Regulamin konkursu pod nazwą „Razem z nami cofnij swój zegar i wygraj 

rower” organizowanego w sezonie 2017 przez Stowarzyszenie Turystyki 

Rowerowej „Szprycha” w Słupsku oraz Firmę DECATHLON Słupsk 

1. Stowarzyszeniem Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku 

z siedzibą w Słupsku, ul. Sienkiewicza 19 oraz DECATHLON Słupsk 

organizują w sezonie 2017 konkurs pod nazwą „Razem z nami cofnij 

swój zegar i wygraj rower”. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy Słupska 

i okolic oraz turyści, którzy w okresie 1.04.2017 r. do 23.09.2017 r. 

wezmą udział w minimum 15 jednodniowych rajdach rowerowych 

organizowanych przez STR „Szprycha”. 

3. Szczegółowa ewidencja uczestników, którzy rozpoczną i zakończą 

rajdy rowerowe ze „Szprychą” nabywając uprawnienia do udziału 

w konkursie będzie aktualizowana każdorazowo po zakończonym 

rajdzie rowerowym na stronie internetowej Stowarzyszenia – 

www.rpswiat.pl. 

4. Nagrodą w konkursie będzie rower Rockrider 340 ufundowany przez 

firmę DECATHLON – Słupsk. 

5. Nagroda będzie losowana po zakończeniu rajdu rowerowego w dniu 

23.09.2017 r. w Lasku Północnym – Leśny Kot wśród uprawnionych 

do losowania uczestników rajdów rowerowych. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Zarządu 

Stowarzyszenia. 

7. Szczegółowe informacje na temat terminów i tras rajdów rowerowych 

umieszczane są na stronach internetowych Stowarzyszenia – 

www.rpswiat.pl, www.facebook.com/STR.Szprycha, na plakatach oraz 

w mediach. 

8. Nie odebranie roweru postawionego do dyspozycji laureata powoduje 

utratę prawa do nagrody, która pozostanie ponownie rozlosowana 

w dniu 23.09.2017 r. 

9. Dane osobowe uczestników loterii są wykorzystywane zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 



(Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych 

osobowych jest Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” 

w Słupsku. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie 

loterii. 

10. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na 

podanie swoich danych osobowych. 

11. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 

oraz swojego wizerunku na stronach internetowych: www.rpswiat.pl, 

www.facebook.com/STR.Szprycha oraz w mediach. 

12. W sprawach spornych decydujący głos posiada organizator. 



Regulamin KONKURSU 2017 - Wygraj rower trekkingowy  

w Gminie Kobylnica 

Regulamin konkursu pod nazwą „Wygraj rower w Gminie Kobylnica” 

organizowanego w sezonie 2017 przez Gminę Kobylnicę oraz Stowarzyszenie 

Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku. 

1. Stowarzyszeniem Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku 

z siedzibą w Słupsku, ul. Sienkiewicza 19 oraz Gmina Kobylnica 

organizują w sezonie 2017 konkurs pod nazwą „Wygraj rower 

trekkingowy w Gminie Kobylnica”. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy rowerzyści, którzy 

w sezonie 2017 r. wzięli udział w minimum trzech rajdach 

rowerowych po Gminie Kobylnica. 

3. Szczegółowa ewidencja uczestników, którzy rozpoczną i zakończą 

wycieczki ze „Szprychą” nabywając uprawnienia do udziału 

w konkursie będzie aktualizowana każdorazowo po zakończonym 

rajdzie rowerowym na stronie internetowej Stowarzyszenia – 

www.rpswiat.pl 

4. Nagrodą w konkursie będzie rower trekkingowy ufundowany przez 

Wójta Gminy Kobylnica 

5. Nagroda będzie losowana po zakończeniu rajdu rowerowego w dniu 

16.09.2017 r. w Kobylnicy. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału Członkowie Zarządu 

Stowarzyszenia. 

7. Szczegółowe informacje na temat terminów i tras rajdów rowerowych 

umieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia – 

www.rpswiat.pl, oraz na stronie Gminy Kobylnica www.kobylnica.pl 

8. Nie odebranie roweru postawionego do dyspozycji laureata powoduje 

utratę prawa do nagrody, która pozostanie ponownie rozlosowana. 

9. Dane osobowe uczestników loterii są wykorzystywane zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych 

osobowych jest Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” 



w Słupsku. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie 

loterii. 

10. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na 

podanie swoich danych osobowych. 

11. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 

oraz swojego wizerunku na stronach www.rpswiat.pl, 

www.kobylnica.pl oraz w mediach. 

12. W sprawach spornych decydujący głos posiada organizator. 


