
Regulamin Gry terenowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów w ramach 

Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2021. 

1/3 

Czernichów, 14 września 2021 

Regulamin Gry terenowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów w ramach 

Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2021. 

Organizatorem Gry terenowej (zwanej dalej Grą terenową) w trakcie Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

(zwanego dalej Rajdem) jest Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów (zwane dalej Organizatorem). 

Uczestnikiem Gry terenowej (zwanym dalej Uczestnikiem) może być osoba pełnoletnia. W przypadku 

osoby niepełnoletniej możliwy jest udział w Grze terenowej za zgodą opiekuna prawnego. Niepełnoletni 

Uczestnik Gry terenowej powinien mieć ze sobą oświadczenie, które jest załącznikiem do niniejszego 

regulaminu. W przypadku braku oświadczenie opiekuna prawnego, niepełnoletni Uczestnik Gry terenowej 

nie otrzyma nagrody jeśli zajmie jedno z sześciu pierwszych miejsc. 

Udział w Grze terenowej możliwy jest tylko poprzez dedykowaną aplikację o nazwie Gra Rowerowy 

Czernichów (zwaną dalej Aplikacją) dostępną pod adresami: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verte.conferencequiz&hl=pl&gl=US dla Android 

i https://apps.apple.com/pl/app/gra-rowerowy-czernich%C3%B3w/id1583071445?l=pl dla iOS. Aby 

wziąć udział w Grze terenowej należy pobrać Aplikację na urządzenie mobilne z systemem operacyjnym 

Android lub iOS. 

Po zainstalowaniu Aplikacji każdy Uczestnik otrzyma indywidualny pseudonim, który będzie podstawą do 

otrzymania nagrody, w przypadku zajęcia jednego z pierwszych sześciu miejsc. 

Pobranie Aplikacji oraz zeskanowanie pierwszego kodu QR jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

Gra terenowa trwa od 9:00 do 16:00 w dniu 19 września 2021 roku. Kody QR zeskanowane poza tym 

czasem nie będą uwzględniane. Rozdanie nagród w Grze terenowej odbędzie się o godzinie 16:30 

w punkcie Rajdu przy urzędzie gminy w Czernichowie (https://goo.gl/maps/jSXprf2k3xzeapGeA). 

W Grze terenowej można uzyskać punkty za: 

- zeskanowanie kodu QR w punkcie Rajdu za pomocą Aplikacji, 

- poprawną odpowiedź na zadane w Aplikacji pytanie po zeskanowaniu kodu QR w punkcie Rajdu, 

- szybkość odpowiedzi na zadane w Aplikacji pytanie po zeskanowaniu kodu QR w punkcie Rajdu, 

Punkty są sumowane na bieżąco w Aplikacji i Uczestnik ma informację o swoim miejscu na liście wyników 

w Grze terenowej. 

Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie przez Uczestnika urządzenia mobilnego z zainstalowaną 

Aplikacją, z widocznym pseudonimem i liczbą zdobytych punktów oraz przedstawienie kodu 

weryfikacyjnego, który jest unikatowy i znajduje się w aplikacji w zakładce profil. Może to zrobić dowolna 

osoba, nie tylko właściciel urządzenia. 

Jeśli Uczestnik nie zgłosi się po należną mu nagrodą w ciągu 5 minut od momentu wezwania (jednak nie 

później niż o 16:35), zostanie ona przekazana kolejnemu Uczestnikowi zgodnie z liczbą otrzymanych 

punktów w Grze terenowej. 

Podczas Gry terenowej uczestnicy mają obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz 

wymogów reżimu sanitarnego. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verte.conferencequiz&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/pl/app/gra-rowerowy-czernich%C3%B3w/id1583071445?l=pl
https://goo.gl/maps/jSXprf2k3xzeapGeA


Regulamin Gry terenowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów w ramach 

Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2021. 

2/3 

Organizator poczynił starania, które miały na celu wyeliminowanie błędów działania aplikacji jednakże nie 

odpowiada za ewentualne nieprawidłowe działanie aplikacji na urządzeniach uczestników 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 

i  organizacją Gry terenowej nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub 

szkody rzeczowe, które wystąpią podczas udziału w grze terenowej. Uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania 

skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy  

zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców 

w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Grze terenowej. 

Administratorem danych osobowych zebranych od 6 uczestników, którzy wygrają grę terenową jest 

Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Podgórki 21 NIP: 9442270876. Dane 

osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia gry terenowej i przekazania nagród oraz wypełnienia 

obowiązku prawnego Administratora i będą przechowywane aż do wypełnienia obowiązku prawnego 

Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów danych osobowych 
Uczestników, którzy zdobędą nagrody w grze terenowej, w/w Uczestnikom przysługują następujące 
uprawnienia: 

 Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych. 

 Prawo do ich sprostowania, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe. 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania. 

 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez 
Administratora danych osobowych Uczestnika. 

  



Regulamin Gry terenowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów w ramach 

Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2021. 

3/3 

Załącznik 
 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Gry terenowej organizowanej przez 
Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów w ramach Rodzinnego Rajdu Rowerowego 2021 

 
W przypadku udziału w grze terenowej dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego. 
 
Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
[imię i nazwisko oraz PESEL]  
  
niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
  
………………………………………….………………………….................................................................................….   
[imię i nazwisko oraz PESEL]  
 
w Grze terenowej organizowanej przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów w ramach Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego 2021. 
 
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. 
Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią regulaminu Gry terenowej i akceptuję 
wszystkie zapisy regulaminu. 
 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 
i  organizacją Gry terenowej nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub 
szkody rzeczowe, które wystąpią podczas udziału w grze terenowej. Uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania 
skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy  
zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców 
w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Grze terenowej. 
 
Data ……………………….. Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………….……… 
 
 


