
REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO DLA UCZESTNIKÓW 

RAJDU ROWEROWEGO WÓJTA GMINY NIEMCE 2019 
KATEGORIA WIEKOWA 14+ 

„Gmina Niemce – moja mała ojczyzna” 

 

I. ORGANIZATORZY 

Gmina Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce 

II. CELE KONKURSU 

1. Integracja społeczności Gminy Niemce. 

2. Popularyzowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

3. Promocja kultury i turystyki regionalnej. 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest wyłącznie dla uczestników Rajdu Rowerowego Wójta Gminy 

Niemce w wieku od 14 lat, którzy przejadą trasę Rajdu minimum z Dysa (II Punkt Startu) do 

Niemiec (Meta Rajdu plac przy ul. Różanej) oraz będą posiadali wypełnioną i ostemplowaną 

Kartę Uczestnika. Udział w konkursie jest dobrowolny i wymaga zgłoszenia tego faktu 

u organizatora.  

2. UWAGA - w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy Niemce, 

pracownicy jednostek mu podległych oraz Radni i Sołtysi. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się tuż po przybyciu wszystkich uczestników na Metę Rajdu 

i przeprowadzony będzie w formie quizu na internetowej platformie: quizizz.com 

 

2. Do wzięcia udziału w quizie niezbędne będzie posiadanie smartfona lub tabletu 

z dostępem do internetu. 

 

3. Aby wziąć udział w konkursie, każdy z uczestników będzie musiał za pomocą smartfona lub 

tabletu wejść na stronę: quizizz.com i  założyć swoje konto na tym portalu.  

4. Wspólna rejestracja na stronie quizu odbędzie się tuż przed startem konkursu, przed sceną 

na placu przy boisku Orlik w Niemcach i dla ułatwienia zostanie poprowadzona przez 

pracownika urzędu gminy. Podczas rejestracji niezbędne będzie posiadanie przy sobie 

wypełnionej na starcie Karty Uczestnika Rajdu.  

5. Po rejestracji wszystkich uczestników konkursu zostanie podany 6-cio cyfrowy kod, za 

pomocą którego będzie można wejść do gry. 

6. Po starcie, każde z pytań będzie miało kilka możliwych odpowiedzi, z których wybieramy 

tylko jedną. Na odpowiedź jest ograniczona ilość czasu. Im szybciej uczestnik udzieli 

prawidłowej odpowiedzi, tym więcej punktów zdobędzie.  

7. Po udzieleniu odpowiedzi przez wszystkich uczestników, system automatycznie wyłoni 

zwycięzców. 



V. NAGRODY 

1. Główną nagrodą w konkursie jest rower, a następnie w kolejności zestaw oświetlenia 

rowerowego, kask rowerowy oraz bidony rowerowe z uchwytem, ufundowane przez Gminę 

Niemce. 

2. Wręczenie nagród nastąpi na scenie podczas Święta Gminy Niemce 2019 około godz. 

15.00. 

VI. SPRAWY SPORNE 

Wszelkie sprawy sporne i nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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): 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika Rajdu Rowerowego Wójta Gminy 

Niemce 2019 jest Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 

21; info@niemce.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się drogą elektroniczną: 

iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „Gmina 
Niemce – moja mała ojczyzna”, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród na 
podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika Rajdu Rowerowego Wójta Gminy Niemce 
2019 lub jego przedstawiciela ustawowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

4. Dane uczestnika nie będą przekazane innym odbiorcom; 
5. Dane uczestnika będą przechowywane przez czas trwania zgody, a dane zwycięzców 

przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości; 
6. Podane przeze uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej 

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane 
do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) 
lub organizacji międzynarodowej. 

7. Uczestnik ma prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza 
przepisy  Rozporządzania 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. 

9. Uczestnik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;  

10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich 
uniemożliwi udział w konkursie „Gmina Niemce – moja mała ojczyzna” 

 

mailto:info@niemce.pl

