
 

Regulamin projektu:  
„RowerON. Wsiadaj na koło, będzie wesoło” 

 
 
§ 1 Organizator 
 
Organizatorem eventu „RowerON. Wsiadaj na koło, będzie wesoło” jest Wydawnictwo Nowiny 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Kościuszki 32a, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000134401, posiadająca numer identyfikacji 
podatkowej NIP 639-000-43-73, numer statystyczny REGON: 270613348, wydawca tygodników: 
„Nowiny Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie”, miesięczników: „Magazyn Rybnicki”, „Nowiny 
Jastrzębskie”, „Nowiny Żorskie” i portalu „Nowiny.pl”, dalej zwana „Organizatorem”. 
 
§ 2 Zasady projektu 
 
1. Projekt adresowany jest do mieszkańców całej Polski, a w szczególności dla mieszkańców 
Subregionu Zachodniego woj. śląskiego - powiaty: raciborski, wodzisławski, rybnicki oraz miasto 
Rybnik,  Żory  i Jastrzębie-Zdrój. Każdy uczestnik po wcześniej rejestracji w systemie EVENEA pod 
adresem http://www.evenea.pl/event/roweron , może wziąć udział w imprezie polegającej na 
przejechaniu i udokumentowaniu zdjęciem w określonym miejscu minimum 5 tras z 10 
zaproponowanych przez Organizatora w okresie trwania eventu od 21 czerwca do 21 września 2021. 
Po zrealizowaniu wyzwania każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie unikatowy odlewany medal.  
 
2. Rejestracja do projektu rozpoczyna się 1 maja i potrwa do 31 maja 2021 do godz. 23:59 Przy 
rejestracji wymagane będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Każdy zarejestrowany  
otrzyma indywidualny numer uczestnika. Pierwszych 300 zarejestrowanych uczestników  otrzyma od 
Organizatora bezpłatnie pakiet startowy (worek brezentowy na plecy, zestaw 5 naklejek, unikatową 
przypinkę, smycz na klucze oraz poręczną książeczkę z mapami tras RowerON-u). W przypadku rodzin 
lub grup, jedna osoba może zarejestrować całą rodzinę lub grupę osób (każda z nich otrzyma pakiet 
startowy). Nie ma ograniczenia co do wieku uczestników. 
 
3. Organizator nie przewiduje wysyłki pakietów startowych drogą pocztową. Pakiety będą do odbioru 
w okresie od 14 do 30 czerwca 2021 w 5 wybranych punktach odbioru w 5 miastach projektu:  
 
 
 



Racibórz - nowa siedziba Wydawnictwa Nowiny, ul. Kościuszki 32a (pn.-pt. godz. 8.00-16.00) 
Wodzisław Śląski - WCK, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, hol główny/portiernia 
(pn.-pt. godz. 9.00-15.00) 
Rybnik - Punkt Informacji Miejskiej Halo!Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 20 
(pn.-nd. godz. 10.00-18.00) 
Jastrzębie-Zdrój - PKM Olkusz (stacja paliw w centrum) - ul. Warszawska 6 
(pn.-pt, godz. 11:00-16:00) 
Żory - Hala widowiskowo-sportowa MOSiR ,ul. Folwarecka 10 (pn.-pt., godz. 11:00-17:00) 
 
4. Każdy z zarejestrowanych uczestników w okresie od 21 czerwca do 21 września 2021, by zdobyć 
pamiątkowy medal musi przejechać minimum 5 tras z 10 zaproponowanych przez Organizatora. Trasy 
są zróżnicowane (od 20 do 45 km długości) i przebiegają po dwie w każdym z pięciu powiatów/miast  
(raciborskim, wodzisławskim, rybnickim oraz  Jastrzębiu-Zdroju i Żorach), w których odbywa się 
projekt.  
Każdy uczestnik, zobowiązany jest do udokumentowania przejechania danej trasy, tzn. musi wykonać 
w konkretnym miejscu trasy ustalonym przez Organizatora zdjęcie selfie z rowerem i przesłać na e-
mail roweron@nowiny.pl . Organizator sugeruje, by przesyłać zbiorczo w jednym mailu dokumentację 
zdjęciową z przejechanych tras na zakończenie swojego wyzwania w tytule wpisując swoje imię i 
nazwisko oraz indywidualny numer, otrzymany podczas rejestracji. Organizator zapewnia dodatkowy 
czas po zakończeniu projektu (od 22 do 26 września) na dosłanie dokumentacji zdjęciowej. 
 
5. Uczestnik, który udokumentuje zrealizowanie wyzwania (przejechanie minimum 5 z 10 tras) 
otrzyma od Organizatora pamiątkowy unikatowy medal. Organizator nie przewiduje wysyłki medali 
drogą pocztową. Od 18 października 2021 medale będą do odbioru w 5 wybranych punktach w 5 
miastach projektu: 
 
Racibórz - nowa siedziba Wydawnictwa Nowiny, ul. Kościuszki 32a (pn.-pt. godz. 8.00-16.00) 
Wodzisław Śląski - WCK, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, hol główny/portiernia 
(pn.-pt. godz. 9.00-15.00) 
Rybnik - Punkt Informacji Miejskiej Halo!Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 20 
(pn.-nd. godz. 10.00-18.00) 
Jastrzębie-Zdrój - PKM Olkusz (stacja paliw w centrum) - ul. Warszawska 6 
(pn.-pt, godz. 11:00-16:00) 
Żory - Hala widowiskowo-sportowa MOSiR ,ul. Folwarecka 10 (pn.-pt. godz. 11:00-17:00) 
 
6. W trakcie trwania projektu Organizator zaprasza do udziału w wyjątkowych dodatkowych 
challenge`ach, w których najlepszy uczestnik otrzyma nagrodę. W challenge-u może wziąć udział 
każdy z zarejestrowanych uczestników (osoby niezarejestrowane również mogą wziąć udział, ale nie 
będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników challenge-u i przyznawaniu nagrody). 
Planowane challenge: 
Lipiec challenge: na najdłuższy dystans przejechany jednego dnia – niedziela 11 lipca 2021 
Sierpień challenge: na najszybciej przejechane 20 km jednego dnia - niedziela 8 sierpnia 2021 
Wrzesień challenge: na największą liczbę spalonych kalorii wciągu 2 dni – weekend 4-5 września 2021 
 
7. By udokumentować swój wynik w challenge-u, niezbędne będzie skorzystanie z aplikacji (np. 
Strava, Runkeeper, Sports Tracker, Run Log, Relive bądź aplikacje marek smartfonów) i przesłanie w 
wyznaczonym terminie na e-mail: roweron@nowiny.pl  screena ze zrealizowanej w challenge-u  
trasy. Screen musi zawierać datę przejazdu, liczbę przejechanych kilometrów (lipiec challenge), czas 
przejazdu 20 km (sierpień challenge), liczbę spalonych kalorii (wrzesień challenge). Nie jest 
wymagane przesłanie mapy przejazdu do ustalenia wyników challenge-u. 
 



8. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród w 3 challenge`ach (po jednej w każdym 
challenge-u). Nagrody zostaną podane w późniejszym terminie. Zwycięzcy danego challenge-u o 
wygranej zostaną poinformowani mailowo, a odbiór nagrody nastąpi po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Organizatorem.  
 
9. Organizator przewiduje też przyznanie nagrody dla MISTRZÓW ROWERONU – uczestników, którzy 
w ciągu trwania projektu od 21 czerwca do 21 września 2021 przejadą wszystkie 10 tras 
zaproponowanych przez Organizatora i to udokumentują zdjęciem z trasy (selfie z rowerem w 
wybranym przez Organizatora punkcie trasy). Pozytywnie zweryfikowani MISTRZOWIE ROWERONU 
zostaną poinformowani o wygranej mailowo, a odbiór nagrody nastąpi po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Organizatorem.  
 
10. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.  
 
11. Organizator zaprasza do zapisania do specjalnej grupy rowerowej na Facebooku 
https://www.facebook.com/RowerON. Każdy z uczestników grupy będzie mógł publikować 
informacje na temat postępów realizacji swojego wyzwania oraz inne dotyczące swoich rowerowych 
wypraw. 
12. Każdy uczestnik poprzez rejestrację w projekcie wyraża zgodę na publikację jego wizerunku i 
wyników w mediach Organizatora (portal Nowiny.pl Facebook, Instagram, Youtube oraz  gazety: 
tygodniki „Nowiny Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie” oraz miesięczniki: „Magazyn Rybnicki”, 
„Nowiny Jastrzębskie”, „Nowiny Żorskie”) 
 
§ 4 Dane osobowe 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wydawnictwo Nowiny spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Kościuszki 32a, którym można 
skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej – kierując list na podany wyżej adres.  
2. W ramach projektu przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wizerunek. 
3. Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane w następujących celach: a) w celu 
poprawnego przeprowadzenia projektu i wydania pakietów startowych/medali/nagród - podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 
23.05.2018, str. 2) dalej jako „RODO”; b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu organizatora projektu  
polegającego na zabezpieczeniu organizatora projektu na wypadek pojawienia się roszczeń 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) w celu archiwalnym jako realizacja prawnie uzasadnionego 
interesu organizatora projektu polegającego na archiwizacji zgromadzonej dokumentacji (podstawa z 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  
4. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 
przetwarzania organizator projektu jako administrator danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo 
danych osobowych (stosując środki organizacyjne i techniczne mające na celu należyte 
zabezpieczenie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii udostępnionych danych, 
w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć dane przed ich ujawnieniem osobom 
nieupoważnionym lub dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem).  
5. Udział w projekcie jest przyzwoleniem (zgodą) osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie 
dotyczących jej danych osobowych przez organizatora w zakresie i w celach określonych w 



regulaminie. Uczestnik projektu ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
6. Uczestnikowi projektu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu (również z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych, które organizator projektu realizuje na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw można zgłosić kontaktując się z organizatorem projektu. 
W takim przypadku organizator projektu przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będzie w 
stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla organizatora projektu ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
7. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia projektu lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z 
udziałem w projekcie lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych osobowych 
wynikających z przepisów prawa.  
8. Dane osobowe uczestników projektu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do tego na 
mocy odrębnych przepisów.  
9. Uczestnikom projektu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania 
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
10. Dane osobowe uczestników projektu nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz 
organizacji międzynarodowych.  
11. W trakcie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu nie będzie dochodzić, na 
podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do 
profilowania.  
12. Podanie danych osobowych przez uczestnika projektu jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne, 
aby móc wziąć udział w odbiorze pakietów startowych/medali/nagród. 
 
§ 5 Postanowienia końcowe 
 
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora, przy ul. Kościuszki 32a w 
Raciborzu, a także na portalu Nowiny.pl. 
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady projektu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w każdym czasie. 
4. Wzięcie udziału w projekcie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego 
regulaminu. 
 

Organizator 
Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. 


