Regulamin Rywalizacji „Powiat Wałecki, każdy krok ma znaczenie”
§1
Organizacja
1.

Organizatorem rywalizacji „Powiat Wałecki, każdy krok ma znaczenie" (dalej: Rywalizacja) jest Starosta
Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz (dalej: Organizator).

2.

Rywalizacja

będzie

przeprowadzona

za

pośrednictwem

aplikacji

udostępnionej

w

serwisie

Endomondo.com (dalej: Endomondo).

§2
Uczestnicy
1.

Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na
terenie powiatu wałeckiego. Uczestnicy niepełnoletni muszą mieć zgodę swojego opiekuna prawnego, jeśli
chcą wziąć udział w konkursie. Do otrzymania nagrody uprawnieni są tylko i wyłącznie prawni
przedstawiciele niepełnoletniego zwycięzcy. Uczestnicy muszą być zarejestrowanymi użytkownikami
Endomondo.

2.

Osoby, które wezmą udział w Rywalizacji, a nie zamieszkują na terenie powiatu wałeckiego, nie są
uprawnione do otrzymania nagrody.

3.

W Rywalizacji mogą wziąć pracownicy lub osoby powiązane z Organizatorem, z wyłączeniem możliwości
otrzymania nagrody w Rywalizacji.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Rywalizacji, w przypadku wykrycia prób
oszustwa. Może to nastąpić bez uprzedniej informacji oraz bez podania przyczyny. Usunięcie Uczestnika
z Rywalizacji wyklucza go z ubiegania się o nagrodę.

5.

Treningi uczestników rywalizacji muszą być jawne, z wyłączeniem trasy przebiegu treningu. Uczestnicy
z niejawnymi treningami mogą zostać usunięci z rywalizacji i nie otrzymać nagrody.

6.

Przystąpienie do Rywalizacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7.

Uczestnictwo w Rywalizacji jest dobrowolne i bezpłatne. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem
z Rywalizacji, takie jak opłaty za usługi telekomunikacyjne za przesyłanie danych lub korzystanie z płatnych
dodatków dostępnych w Endomondo są po stronie Uczestnika.

8.

Każdy Uczestnik bierze udział w Rywalizacji na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem
w Rywalizacji.

9.

Uczestnik może w dowolnym momencie trwania Rywalizacji zrezygnować z udziału w Rywalizacji.

§3
Nagrody
1.

Nagrody w Rywalizacji stanowią:

I miejsce – sprzęt sportowy o wartości 200 zł.
II miejsce – sprzęt sportowy o wartości 100 zł.
III miejsce – sprzęt sportowy o wartości 50 zł.
IV – V miejsce – gadżety organizatora.

2.

Nagrody w Rywalizacji nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość
pieniężną.

3.

Spośród wszystkich Uczestników, którzy spełnili wymogi określone w regulaminie i nie zostali usunięci
z Rywalizacji, Organizator nagrodzi zwycięzców (dalej: Zwycięzcy), którzy osiągnęli kolejno największą
liczbę przebytych kilometrów łącznie w dyscyplinach, podanych w § 4 ust. 2. Liczbę kilometrów określa się
na podstawie rankingu udostępnionego przez Endomondo na stronie Rywalizacji.

4.

Uczestnicy, którzy zajmują miejsca w rankingu od 1 do 5 zobowiązani są do zgłoszenia się w terminie do
20.09.2018 r. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: zk@powiatwalecki.pl, zawierającej
potwierdzenie przebytych kilometrów oraz dane teleadresowe (imię, nazwisko, adres, zamieszkania, celem
weryfikacji zamieszkania na terenie powiatu wałeckiego oraz wysłania zaproszeń na wręczenie nagród).

5.

Potwierdzeniem przebytych kilometrów jest printscreen ekranu (komputer, urządzenie mobilne)
wykonany z pozycji zalogowanego na swoje konto Uczestnika, zawierający stronę Rywalizacji z rankingiem
oraz zaznaczeniem miejsca zajmowanego przez Uczestnika (miejsce Uczestnika zostanie wskazane
i oznaczone automatycznie przez system). Potwierdzenia będą porównywane z rankingiem udostępnionym
przez Endomondo na stronie Rywalizacji po zakończeniu Rywalizacji w celu weryfikacji danych.

6.

Brak zgłoszenia w terminie podanym w ust. 4. będzie równoznaczny z rezygnacją z nagrody.

7.

W przypadku niezgłoszenia się Uczestników z miejsc rankingu od 1 do 5, lub w przypadku, gdy nie spełnią
wymogów regulaminowych, Uczestnicy z kolejnych miejsc w rankingu zostaną w terminie do 21.09.2018 r.
poinformowani na profilu Rywalizacji w komentarzach o możliwości przesłania swojego zgłoszenia
w podanym terminie.

8.

Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania rywalizacji w siedzibie Organizatora. Nagrody mogą
zostać odebrane przez osobę upoważnioną przez Uczestnika. W przypadku nieobecności Uczestnika
lub osoby przez nią upoważnionej do odbioru nagrody, nagroda zostanie wysłana pocztą na adres
wskazany w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4.

§4
Zasady działania rywalizacji
1.

Rywalizacja prowadzona będzie w dniach od 3.05.2018 od godziny 12:00 do 16.09.2018 do godziny 23:59
(dalej: czas trwania Rywalizacji).

2.

Rywalizacja obejmuje dyscypliny: bieganie, bieg na orientację, biegi terenowe, canicross, chodzenie,
nornic walking, wędrowanie, wycieczki piesze.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dyscyplin w trakcie trwania rywalizacji.

4.

Udział w Rywalizacji polega na:
a)

dołączeniu do Rywalizacji poprzez serwis Endomondo,

b) odbyciu treningów w dyscyplinach określonych w ust. 2. zarejestrowanych z wykorzystaniem
nadajnika GPS w dowolnych dniach i porach podczas Okresu trwania rywalizacji, w dowolnym miejscu
umożliwiającym rejestrację treningu.

§5
Aplikacja
1.

Wykaz systemów operacyjnych, na których może zostać zainstalowane Endomondo znajduje się na stronie
internetowej: http://www.endomondo.com/features/ .

2.

Instrukcja działania Endomondo znajduje się na stronie internetowej: http://www.endomondo.com/help.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Zwycięzców znajdujące się w zgłoszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 4. będą przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie w celu przyznania nagród oraz przekazania zaproszenia na spotkanie
podsumowujące i nie będą przetwarzane w celach marketingowych. Dane osobowe Zwycięzców zostaną
zamieszczone w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po przekazaniu nagrody. Uczestnik ma prawo do wglądu
do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
przyznania nagrody.
2. Organizator w trakcie podsumowania, o którym mowa § 3 ust. 8 poprosi laureatów o wyrażenie zgody na
umieszczenie ich imienia i nazwiska oraz wizerunków we wszystkich materiałach informujących o rywalizacji
oraz zgody na przekazanie ich do mediów lokalnych.
3. Brak zgody, o której mowa w ust. 2 nie ogranicza prawa do otrzymania nagrody.

§7
Regulamin
Organizator Rywalizacji jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Rywalizacji
oraz do czasu przekazania Nagród Uczestnikom.

§8
Postanowienia końcowe
1.

Każdy Uczestnik Rywalizacji ma prawo złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Rywalizacji
w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Rywalizacji, wysyłając e-mail na adres: zk@powiatwalecki.pl
z dokładnym opisem problemu. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni.

2.

Wszelkie kwestie sporne wynikające z zastosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez
Organizatora Rywalizacji.

3.

Wszelkie wątpliwości i pytania związane z Rywalizacją można zgłaszać drogą mailową na adres
zk@powiatwalecki.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na wiadomości nie
związane z Rywalizacją.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rywalizacji.

