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1. Organizatorem konkursu dla Pań, Członkiń Stowarzyszenia jest Zarząd STR 

„Szprycha”. Brak opłaconej składki członkowskiej za sezon 2019 wyklucza udział 

w konkursie. 

2. Uczestniczki konkursu mają zliczane kilometry ze wszystkich rajdów rowerowych 

organizowanych przez STR „Szprycha”, jednodniowych i wielodniowych, 

krajowych oraz zagranicznych. Zliczane są tylko te kilometry, które uczestniczka 

zaliczyła podczas danego rajdu rowerowego.  

3. Warunkiem zaliczenia kilometrów z danego rajdu rowerowego jest rozpoczęcie 

i zakończenie rajdu z organizatorem. 

4. Miejsce startu i zakończenia rajdu rowerowego w sezonie 2019 wyznacza 

organizator. 

5. Szczegółowe informacje na temat terminów i tras rajdów rowerowych umieszczane 

są na stronach internetowych Stowarzyszenia  www.rpswiat.pl, 

www.facebook.com/STR.Szprycha. 

6. Konkurs rozpoczyna się 30 marca 2019 r., a kończy podczas ostatniego rajdu 

rowerowego przed VIII Galą STR „Szprycha”, która odbędzie się 23 listopada 

2019 r. Termin może ulec zmianie. 

7. Wśród uczestniczek rajdów rowerowych STR „Szprycha” nagrodzimy 

najaktywniejsze Panie, które zgromadzą największą liczbę kilometrów. Zarząd 

STR „Szprycha” podejmie decyzję o liczbie nagrodzonych Pań w późniejszym 

terminie, w drodze aneksu do regulaminu. Odbiór nagród odbędzie się podczas 

VIII Gali STR ”Szprycha”. Nieobecność uczestniczki oznacza rezygnację 

z nagrody. 

8. W przypadku uzyskania tej samej ilości kilometrów przez większą liczbę 

uczestniczek konkursu niż liczba przewidzianych nagród, Zarząd STR „Szprycha” 

przeprowadzi losowanie. 

9. Dane osobowe uczestniczek konkursu 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 
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Turystyki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku. Celem zbierania danych osobowych 

jest przeprowadzenie konkursu. 

10. Każda uczestniczka ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

Uczestniczki biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na podanie swoich danych 

osobowych. 

11. Zwyciężczynie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych oraz 

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

www.facebook.com/STR.Szprycha; portalach społecznościowych oraz w mediach. 

12. Fundatorem nagród jest STR „Szprycha” oraz sponsorzy Stowarzyszenia. 

13. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. Decyzje organizatora są 

ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

Uchwała nr 8/2019 z dnia 24 marca 2019 r. 


