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Regulamin Konkursu „Kręcimy kilometry z BS Koronowo” 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Kręcimy kilometry z BS Koronowo”.  

2. Organizatorem Konkursu „Kręcimy kilometry z BS Koronowo” jest Bank Spółdzielczy  

w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo (zwana dalej „Organizatorem”).  

3. Zakres terytorialny Konkursu obejmuje teren działania Banku Spółdzielczego w Koronowie.  

 

§ 2 

CEL I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Przedmiotem Konkursu jest promowanie wśród lokalnej społeczności (zwani dalej 

„Uczestnikami”), aktywności fizycznej (jazdy na rowerze).  

2. Konkurs trwa od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 08 września 2019 roku. 

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU 
1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w terminie od dnia 15 maja 2019 

roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej powołanej przez 

Organizatora oraz Pracownicy Organizatora.  

3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:  

1) kobiety w wieku od 18 do 44 lat,  

2) mężczyźni w wieku od 18 do 44 lat 

w ramach sportowej rywalizacji. 

4. Konkurs organizowany jest jako rywalizacja indywidualna polegająca na osiągnięciu przez 

Uczestnika (w ramach podziału na kobiety i mężczyzn) jak największej liczby kilometrów w danej 

kategorii.   

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zalogowanie się w aplikacji Endomondo i przystąpienie  

do rywalizacji „Kręcimy kilometry z BS Koronowo”.  

6. W rywalizacji sportowej uwzględniane będą wyłącznie trasy rejestrowane za pomocą systemu 

GPS.  

7. Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do udostępnienia Organizatorowi 

informacji o wszystkich treningach . Uczestnik przekazuje informację o treningu w aplikacji 

Endomondo.  

8. Kryterium oceny w Konkursie jest łączna liczba osiągniętych kilometrów przez Uczestnika w danej 

kategorii.  

 

§ 4 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. O uzyskaniu tytułu Laureata, a tym samym prawa do nagrody w Konkursie decyduje łączna liczba 

osiągniętych kilometrów przez Uczestnika w danej kategorii. Warunkiem uwzględnienia 

Uczestnika w tej kategorii jest osiągnięcie przez Uczestnika wyniku co najmniej 100 km w okresie 

trwania Konkursu. 
2. Nagrody w Konkursie w:  

1) KATEGORIA KOBIETY  

a) za zajęcie I miejsca - bon do sklepu Decathlon o wartości 500,00 zł.  

b) za zajęcie II miejsca - bon do sklepu Decathlon o wartości 300,00 zł. 

c) za zajęcie III miejsca - bon do sklepu Decathlon o wartości 150,00 zł.  
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2) KATEGORIA MĘŻCZYŹNI  

a) za zajęcie I miejsca - bon do sklepu Decathlon o wartości 500,00 zł.  

b) za zajęcie II miejsca - bon do sklepu Decathlon o wartości 300,00 zł. 

c) za zajęcie III miejsca - bon do sklepu Decathlon o wartości 150,00 zł.  

3) Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać po jednym wyróżnieniu w każdej kategorii dla 

osób, które miały zbliżony wynik do III miejsca - bon o wartości 50,00 zł. 

 

§ 5 
1. Ranking Laureatów zostanie sporządzony na podstawie danych uzyskanych w aplikacji Endomondo.  

2. W przypadku, gdy Uczestnicy osiągnęli taki sam wynik w danej kategorii konkursowej, wyższą 

pozycję w rankingu uzyskuje ten Uczestnik, który osiągnął w jednostkowym treningu wyższą liczbę 
kilometrów.  

 

§ 6 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Nagrody przyznane zostaną wg kryteriów określonych w Regulaminie, zweryfikowanych przez 

Komisję Konkursową.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie zwycięzców Konkursu (Laureatów) na łamach strony 
internetowej Organizatora www.bskoronowo.com.pl najpóźniej do dnia 12 września 2019 roku.  

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z odbioru nagrody, nagroda przechodzi na Uczestnika, który zajął 
kolejne miejsce w rankingu w danej kategorii konkursowej.  

4. W przypadku małej ilości zgłoszonych Uczestników do rywalizacji Organizator zastrzega sobie prawo 
do nierozstrzygnięcia Konkursu. 

5. Wręczenie nagród dla Uczestników nastąpi w dniu 15 września 2019 roku na mecie  

V Charytatywnego Rajdu Rowerowego Banku Spółdzielczego w Koronowie.  

6. W przypadku nieobecności Laureata na wręczaniu nagród - nagrodę będzie można odebrać  

w palcówkach Banku Spółdzielczego w Koronowie w terminie do 20.09.2019 r. – lista placówek 

znajduje się na stronie: https://www.bskoronowo.com.pl/oferta/placowki/32,1,miasta.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.  

3. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.  

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora – Bank Spółdzielczy w Koronowie,  

Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo oraz na stronie internetowej www.bskoronowo.com.pl  
w trakcie trwania Konkursu, tj. od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 20 września 2019 roku.  

 

§ 8 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator. Administrator przetwarza 

dane osobowe Uczestnika w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z przeprowadzeniem 

Konkursu. Dane Uczestnika (imię i nazwisko) będą udostępnione Organizatorowi przez Uczestnika.  

2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie 

danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie.  

3. Organizator będzie przechowywał dokumenty dotyczące Laureatów Konkursu przez okres  
6 lat liczony od dnia wręczania Nagród (dotyczy dokumentacji Konkursu).  

 

§ 9 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2019 roku. 

http://www.bskoronowo.com.pl/
https://www.bskoronowo.com.pl/oferta/placowki/32,1,miasta

