
Regulamin konkursu „Kręcimy dla Gniezna”  

  

§ 1  

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu „Kręcimy dla Gniezna” jest Miasto Gniezno, zwana dalej 

Organizatorem, oraz Miejski Ośrodek Kultury, zwany dalej Współorganizatorem. 

Konkurs odbywa się w ramach Rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” tj. 

konkursu organizowanego przez Miasto Bydgoszcz. Udział w konkursie "Kręcimy 

dla Gniezna" uzależniony jest od spełnienia wszelkich wymogów formalnych 

wymaganych w konkursie o "Puchar Rowerowej Stolicy Polski" . Miasto Gniezno 

jest jednocześnie Organizatorem Lokalnym w rywalizacji pomiędzy miastami o 

„Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.  

    

2. Regulamin konkursu określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia 

konkursu pn. „Kręcimy dla Gniezna” zwanego dalej konkursem. 

Odbiorcą/adresatem konkursu są: osoby fizyczne – bez względu na miejsce 

zamieszkania, a nadawcą Miasto Gniezno, za pośrednictwem Urzędu  Miejskiego 

w Gnieźnie.  

3. Informacje o konkursie są dostępne w siedzibie Organizatora Lokalnego: Urząd 

Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, pok. 36.  

  

  § 2  

Cel konkursu  

1. Celem konkursu jest:  

a) propagowanie aktywnego stylu życia,  

b) promocja turystyki rowerowej,  

c) promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu,  

d) promocja miasta przez jej mieszkańców,  

e) udział w rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.  

  

§ 3  

  Uczestnictwo  

1. Konkurs ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie zainteresowane  osoby 

fizyczne spełniające warunki, o których mowa poniżej.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:  

a) pobranie aplikacji „Rowerowa Stolica Polski” i dołączenie do Rywalizacji  o „Puchar 

Rowerowej Stolicy Polski” oraz wyboru Lokalnego Organizatora tj. Gniezna,  

b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu i Regulaminu rywalizacji o „Puchar  

  Rowerowej Stolicy Polski”  

c) przystąpienie do Rywalizacji w tym Konkursu, w okresie od dnia 01.09.  2020 r. do 

30.09.2020 r.,  

3. Przystąpienie do rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” i wybranie Gniezna 

jako miasta dla którego uczestnik kręci kilometry, jest równoznaczne  z udziałem w 

konkursie „Kręcimy dla Gniezna”.   

  

  



  § 4  

Zasady Konkursu „Kręcimy dla Gniezna”  

1. Konkurs odbywa się poprzez aplikację „Rowerowa Stolica Polski”.  

2. Do konkursu można przystąpić od dnia 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.  

3. W rywalizacji i konkursie liczone są wyłącznie przejazdy rowerowe, w terminie  od 

dnia 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.  

4. Przystępując do rywalizacji i do udziału w konkursie uczestnik ma obowiązek wybrać 

Miasto Gniezno, dla którego zbierane są kilometry w ramach rywalizacji  

  między miastami.  

5. Wybór miasta nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. 

Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza 

granicami kraju również może przystąpić do Rywalizacji   

  i udziału w konkursie wybierając jednocześnie Miasto Gniezno.  

6. Wyniki wraz ze statystykami na bieżąco są publikowane zarówno na stronie  

internetowej rowerowastolicapolski.pl, jak i w aplikacji Rowerowa Stolica Polski. 

Organizator rywalizacji zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich 

przejazdów, które są wg niego wątpliwe.  

  

§ 5  

Klasyfikacje  

  

1. Podstawą klasyfikacji w rywalizacji i konkursie są prawidłowo wykonane  

przejazdy Uczestników zgodnie z zapisami § 3 niniejszego Regulaminu.  

2. Klasyfikacja będzie prowadzona na zasadzie sumy wszystkich kilometrów 

przejechanych przez danego Uczestnika na rzecz Miasta Gniezna w obrębie  danej 

grupy.  

§ 6  

  

1. Spośród wszystkich uczestników konkursu „Kręcimy dla Gniezna” zostaną 

wyłonieni następujący laureaci:  

a) najlepsza kobieta, najlepszy mężczyzna (bez względu na wiek),  

b) najlepsza seniorka, najlepszy senior (osoba, która ukończyła 60 rok życia  w 

chwili rozpoczęcia akcji),  

c) najlepszy uczeń i uczennica z gnieźnieńskich szkół podstawowych  

d) najlepsza grupa,  

e) najlepsza szkoła (spośród wszystkich szkół z terenu Gniezna).  

2. Przez określenie „najlepsza” rozumie się tę osobą w danej kategorii, tę grupę,   i 

szkołę, która w trakcie trwania akcji przejedzie najwięcej kilometrów.  

3. Uczestnik z największą sumą przejechanych kilometrów na rzecz miasta  

Gniezna otrzyma:  

a) w przypadku osoby (najlepszej kobiety, mężczyzny) bon o wartości 500 

złotych na sprzęt sportowy, oraz nagrody od partnerów konkursu  



b) w przypadku osoby seniorki i seniora bon o wartości 500 złotych na sprzęt 

sportowy,  

c) w przypadku osób (najlepszy uczeń i uczennica z gnieźnieńskich szkół 

podstawowych) bon o wartości 250 złotych na sprzęt sportowy, oraz  

  nagrody od partnerów konkursu,  

d) w przypadku grupy i szkoły bon o wartości 1 000 złotych na sprzęt sportowy.  

  

   

§ 7  

  

Ogłoszenie wyników i promocja laureatów  

  

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie nie później niż 15 dni od 

zakończenia całej rywalizacji.  

2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w konkursie za pomocą 

wiadomości w aplikacji „Rowerowa Stolica Polski” tzw. push notification. 

Wiadomości będą wysyłane przez 3 kolejne dni, w przypadku braku odzewu ze 

strony wytypowanego w losowaniu laureata, Organizator zastrzega sobie prawo 

do przeprowadzenia wyboru kolejnego laureata. Od decyzji  Organizatora nie 

przysługuje odwołanie.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości  
informacji o laureatach konkursu, na stronie internetowej: www.gniezno.eu oraz 

na oficjalnym fanpage-u Miasta Gniezna wraz z podaniem imienia   

  i nazwiska Uczestnika.  

4. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie 

internetowej organizatora: www.gniezno.eu, w lokalnej prasie oraz na oficjalnym 

fanpage-u miasta Gniezna.   

http://www.gniezno.eu/
http://www.gniezno.eu/


  


