Regulamin Konkursu sportowego
„JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów”
§1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Powiat Ciechanowski – Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.
§2
Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu „JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” jest
przejechanie rowerem jednej z Powiatowych Tras Rowerowych w jak najkrótszym
czasie. Konkurs organizowany jest w dwóch niezależnych kategoriach:
a) Kategoria 1: przejechanie Powiatowej Trasy Rowerowej nr 1 (o długości ok. 37
km);
b) Kategoria 2: przejechanie Powiatowej Trasy Rowerowej nr 2 (o długości ok. 34
km).
2. Numeracja Powiatowych Tras Rowerowych jest zgodna z numeracją dostępną na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie i oznaczeniami przy
drogach.
Każda kategoria jest podzielona na dwie podkategorie:
a) Podkategoria 1: Junior – osoby do 13 roku życia;
b) Podkategoria 2: Standard – osoby powyżej 13 roku życia.
3. Za bezpieczeństwo podczas czynności konkursowych i wypełnienie dokumentów
stanowiących załączniki do Regulaminu Uczestników niepełnoletnich odpowiedzialni
są rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Za każdym razem, kiedy w Regulaminie wspomina się o Powiatowych Trasach
Rowerowych, rozumie się przez to szlaki wyznaczone przez Powiat Ciechanowski,
oznaczone drogowskazami przy ulicach oraz dostępne w wersji elektronicznej na
stronie internetowej https://www.ciechanow.powiat.pl/ .
§3
Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Powiatu
Ciechanowskiego bez względu na wiek. Powiatowe Trasy Rowerowe są
zaplanowane w taki sposób, by przejazd zapewniał piękne widoki lokalnego
krajobrazu, co ma przyczynić się do promocji Powiatu Ciechanowskiego.
2. Konkurs zakłada przejechanie wyznaczonych tras rowerem, by promować
ekologiczne i tanie sposoby przemieszczania się.

§4
Uczestnicy
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto mieszka na terenie Powiatu

Ciechanowskiego.
2. Konkurs skierowany jest do Uczestników indywidualnych.
3. Uczestnik może wysłać swój wynik do nie więcej niż jednej kategorii i podkategorii.
§5
Warunki udziału w Konkursie
1. Uczestnik poniżej 16 roku życia musi przejechać Powiatową Trasę Rowerową pod
opieką osoby pełnoletniej, rodzica bądź opiekuna prawnego.
2. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są:
a) Pracownicy Starostwa Powiatowego, Jednostek Organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie oraz ich najbliższa rodzina (osoby
spokrewnione lub spowinowacone w 1. stopniu).
b) Osoby biorące udział w konkursach kolarskich co najmniej na szczeblu
krajowym.
3. Udział w Konkursie polega na przejechaniu jednej z dwóch Powiatowych Tras
Rowerowych, w jak najkrótszym czasie oraz udokumentowanie tego za pomocą
aplikacji mobilnej, która odmierza przejechaną odległość, czas oraz datę, kiedy trasa
została pokonana przez Uczestnika Konkursu, a także zaznacza na mapie
przejechaną trasę.
4. Konkurs rozpoczyna się z dniem 22.07.2022 r.
5. Karta wyniku Uczestnika Konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
6. Udział w Konkursie jest możliwy po zapoznaniu się, uzupełnieniu i wysłaniu na adres
e-mail promocja@ciechanow.powiat.pl do dnia 19.08.2022 r. wymienionych
dokumentów:
a) Wypełnieniu Karty wyniku Uczestnika Konkursu sportowego „JAZDA PO
NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” stanowiącego Załącznik nr 1 do
Regulaminu;
b) Zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie
konkursu „JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” (Załącznik nr 2),
podpisaniu jej i zeskanowaniu;
c) Wykonaniu zrzutu ekranu z aplikacji.
7. Wysłanie wiadomości e-mail, która nie zawiera kompletu wymienionych w punkcie 6.
dokumentów lub gdy nie są one poprawnie wypełnione, będzie skutkować
odrzuceniem zgłoszenia.
8. Zrzut ekranu musi zawierać wszystkie informacje takie jak: przejechaną trasę,
zaznaczoną na mapie, czas oraz datę, kiedy trasa została przebyta oraz odległość
pokonaną przez Uczestnika.
9. Rower, którym wybrana trasa zostanie pokonana, nie może posiadać wsparcia
napędu w formie elektrycznej bądź spalinowej.
10. Złamanie zapisów Regulaminu może skutkować wykluczeniem z Konkursu.

§6
Wyniki Konkursu
1. Wyniki konkursu ogłasza Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z wszystkimi
zgłoszeniami, sprawdzeniu ich pod względem zgodności z Regulaminem i wyłonieniu

najlepszych wyników.
2. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową dnia 24.08.2022 r.
4. Wyniki Konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Ciechanowskiego.
§7
Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe:
a) W kategorii 1. w podkategorii Junior za I, II i III miejsce oraz w podkategorii
Standard za I, II i III miejsce;
b) W kategorii 2. w podkategorii Junior za I, II i III miejsce oraz w podkategorii
Standard za I, II i III miejsce.
§8
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie
internetowej, Instagramie i Facebooku Organizatora w ramach promocji Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a dotyczących Konkursu rozstrzyga
Organizator.
3. Wszystkie informacje dotyczące spraw, które nie zostały wyszczególnione
w Regulaminie, można uzyskać pod numerem telefonu 729 055 947.
4. Informację o przetwarzaniu danych zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu.

