
Załącznik do Uchwały Nr 102/2022 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 
z 20 lipca 2022 roku 

 
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. 

 
 
 

https://www.ciechanow.powiat.pl/


§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. 
 
 
 

mailto:promocja@ciechanow.powiat.pl


§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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 
„JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” 

 

Karta wyniku Uczestnika Konkursu sportowego „JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs 
dla rowerzystów” 

 

Imię  

Nazwisko  

Gmina zamieszkania  

Kategoria* Trasa 1  Trasa 2  

Podkategoria* Junior  Standard  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 
    Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu sportowego „JAZDA PO 
NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Konkursu 
sportowego „JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..……………..……………………………….. 
Miejscowość, data, czytelny podpis** 

 
 
* Zaznaczyć „X” przy wybieranej jednej kategorii i podkategorii oraz dwóch wymaganych 
oświadczeniach 
** Wypełnia rodzic lub opiekun prawny w przypadku Uczestników niepełnoletnich 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie konkursu JAZDA PO 

NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) – tzw. RODO, Starosta Ciechanowski 

informuje, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie konkursu sportowego 

„JAZDA PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” – jest Starosta Ciechanowski – 

Starostwo Powiatowe w Ciechnowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

daneosobowe@ciechanow.powiat.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: 

- zgody na udział oraz czynności konkursowych określonych w regulaminie konkursu, 

a także upubliczniania Pani/Pana wizerunku w związku z tymi czynnościami w 

zakresie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust 1 pkt. a) RODO, cofnięcie zgody skuteczne 

jest od chwili jego wniesienia i nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem 

do momentu cofnięcia; 

- wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na 

Administratora, w szczególności przepisach o samorządzie powiatowym, tj. w celach 

promocji powiatu ciechanowskiego (art. 4 ust. 1 pkt 2,8,21 ustawa z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym), przepisach dyscypliny finansów publicznych, 

przepisach o archiwizacji dokumentacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 

6 ust. 1 lit. e) – zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

Przeprowadzenia działań konkursowych. Publikacja wizerunków i danych osób 

biorących udział w konkursie może odbywać się w mediach internetowych i 

tradycyjnych, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu.  

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: 

Odbiorcami danych może być każdy zainteresowany konkursem i promocją całego 

przedsięwzięcia. Dane osobowe mogą zostać powierzone specjalistycznym firmom 



w zakresie realizacji konkursu i promocji całego przedsięwzięcia. 

6. Pani/Pana dane mogą zostać umieszczone na serwerach znajdujących się na terenie 

państwa trzeciego podczas publikacji na fanpage’u Powiatu Ciechanowskiego na 

portalach Facebook oraz Instagram.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, nie 

dłużej jak do czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji lub procesu promocji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia 

danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

(warunkiem wykonalności niektórych praw jest spełnienie odpowiednich przesłanek). 

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może być ona wycofana 

w dowolnym momencie. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane uzyskaliśmy z karty wyniku uczestnika konkursu „JAZDA PO 

NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów”. 

11. Wyrażenie chęci udziału i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

niezbędnym zakresie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, podanie pozostałych 

danych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych wskazanych w procedurach 

konkursowych i promocyjnych będzie brak możliwości uczestnictwa w 

przedsięwzięciu. Zaś skutkiem odmowy podania pozostałych danych będzie brak 

możliwości realizacji poszczególnych celów związanych z tymi danymi. 

12. Podane przez Pana/Panią dane nie będą służyły profilowaniu oraz 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

 Ja niżej podpisana(-ny), wyrażam zgodę na uczestnictwo w KONKURSIE „JAZDA 

PO NAGRODĘ – konkurs dla rowerzystów” i przyjmuję do wiadomości powyższą 

klauzulę informacyjną oraz oświadczam, iż na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) wyrażam 

zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

mojego wizerunku w celach promocyjnych określonych w powyższej klauzuli. Zgoda 

obejmuje niezbędne do promocji media wybrane przez administratora danych. Zgoda 

obejmuje czynności wykorzystywania, utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, 

rozpowszechniania, obróbki, opracowania i powielania wizerunku dowolną techniką bądź za 

pośrednictwem dowolnego medium na w/w potrzeby. Zgoda wyrażona jest bez ograniczeń 



czasowych i terytorialnych, jednakże może być w każdym czasie wycofana. Wyrażam, także 

zgodę na przetwarzanie innych niezbędnych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na prawidłowość przetwarzania danych i wizerunku przed jej wycofaniem. 

 Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż przetwarzanie danych osobowych, nawet 

po wycofaniu mojej zgody, może odbywać się w celach promocji powiatu ciechanowskiego 

(art. 4 ust. 1 pkt 2,8,21 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 582 z późn. zm.), po dokonaniu testu równowagi interesów administratora 

danych i osoby, której dane dotyczą.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Data i Czytelny podpis składającego oświadczenie** 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

** W przypadku osób niepełnoletnich podpisuje rodzic/opiekun prawny 

 


