Regulamin przyznawania gadżetów rowerowych
w ramach Akcji Velo Huta
§ 1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Akcji Velo Huta w związku z inauguracją trasy rowerowej Velo Huta
zwanej dalej „Akcją” jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949
Kraków – miejska instytucja kultury, zwany dalej Organizatorem.
2. Akcja polega na przejechaniu całości lub części szlaku rowerowego Velo Huta
obejmującego Małą Pętlę i Dużą Pętlę.
3. W ramach Akcji przyznawane są gadżety rowerowe oraz losowana nawigacja rowerowa
GPS.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania gadżetów rowerowych w ramach Akcji i
losowania nawigacji rowerowej GPS.
§ 2. TERMINY, CELE
1. Akcja rozpoczyna się 12.06.2021 roku i trwa do 12.11.2021 r.
2. Celem Akcji jest promocja szlaku rowerowego Velo Huta, działalności Organizatora oraz
Nowej Huty.
§ 3. UCZESTNICY
1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub niepełnoletnie, biorące
udział za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Możliwy jest udział indywidualny lub grup nieformalnych/rodzin, zwanych dalej grupami.
3. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
4. Uczestnictwo w Akcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
§ 4. ZASADY AKCJI
1. Warunkiem otrzymania gadżetu rowerowego jest udział w Akcji poprzez:
a) przejazd fragmentu lub całości Małej Pętli lub Dużej Pętli i odwiedzenie punktów
kontrolnych oraz
b) wysłanie dokumentacji pobytu w punktach kontrolnych.
2. Punktami kontrolnymi jest 13 klubów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
3. Punkty kontrolne można odwiedzać jednorazowo lub w różnych terminach w okresie
12.06.2021 – 30.10.2021.
4. Aby otrzymać nagrodę należy odwiedzić minimum:
a) grupy nieformalne/rodziny z dziećmi do lat 15 - 3 punkty kontrolne na Małej Pętli lub
2 punkty kontrolne na Dużej Pętli
b) dorośli albo młodzież od lat 16 - co najmniej 3 punkty kontrolne na Dużej Pętli.
§ 5. CO POWINNA ZAWIERAĆ DOKUMENTACJA, JAK I KIEDY JĄ PRZESŁAĆ
1. Pobyt w punktach kontrolnych należy udokumentować poprzez:
a) przysłanie swoich zdjęć z punktów kontrolnych – punkty muszą być jednoznaczne
w identyfikacji. Uwaga – wymagane, aby na zdjęciu byli widoczni wszyscy
członkowie grupy (jeżeli dotyczy) lub
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b) przysłanie linku do śladu trasy, zapisanego w aplikacji sportowej (Strava, Mi Sport lub
inne). W tym wariancie każdy Uczestnik grupy musi udokumentować swój ślad
indywidualnie (jedna osoba nie może wysłać linku dla całej grupy). Link musi być
dostępny do wyświetlenia dla Organizatora Akcji.
Dokumentację można przesłać za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej - wiadomość zawierającą link do aplikacji i/lub zdjęcia należy
przesłać na adres konkursy@krakownh.pl. Rozmiar wiadomości nie może przekroczyć
20 MB.
b. aplikacji Messenger – wiadomość zawierającą link do aplikacji i/lub zdjęcia należy
przesłać na adres strony Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
(fb.com/osrodekkulturykrakownowahuta)
c. aplikacji Instagram – poprzez oznaczenie w relacji z przejazdu profilu
@ok_nowahuta.
W wiadomości należy podać:
a. imię i nazwisko Uczestnika (lub Uczestników będących członkami grupy)
b. preferowane miejsce odbioru nagrody: w jednym z 13 klubów Ośrodka Kultury
Kraków-Nowa Huta lub Dziale Imprez i Promocji Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta
(os. Centrum A 6a)
c. numer telefonu kontaktowego Uczestnika.
d. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego w celu realizacji
Akcji.”
e. W przypadku grupy oświadczenie o treści: „Oświadczam, że pozostali członkowie
grupy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska w celu realizacji Akcji.”
Dokumentację można przesyłać na bieżąco w trakcie trwania Akcji, jednak nie później niż
30.10.2021 r.
Dodatkowo, jeżeli Uczestnik wyraża zgodę na publikację przesłanych zdjęć zawierających
jego wizerunek (lub osób, dla których jest przedstawicielem ustawowym) na oficjalnym
profilu Organizatora w serwisie Facebook, do wiadomości prosimy dołączyć informację o
treści „Wyrażam nieodpłatną zgodę na publikowanie w celach promocyjnych
Organizatora, zdjęć mojej osoby (osób dla których jestem przedstawicielem ustawowym)
w zakresie związanym z udziałem w Akcji”.
§ 6. GADŻETY ROWEROWE

1. Za udział w Akcji zostaną przyznane przez Organizatora gadżety rowerowe.
2. Gadżety przysługują Uczestnikom indywidualnym oraz wszystkim członkom grup, którzy
odwiedzą punkty kontrolne.
3.
Ilość gadżetów rowerowych jest ograniczona. Gadżety będą wydawane na bieżąco,
według kolejności otrzymania przez Organizatora dokumentacji, do wyczerpania zapasów, o
czym Organizator poinformuje w komunikacje na stronie: http://krakownh.pl/velohuta
§ 7. ODBIÓR GADŻETÓW ROWEROWYCH
1. Każdy z Uczestników Akcji zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie
i terminie odbioru gadżetu rowerowego.
2. Gadżety rowerowe będą możliwe do odbioru w klubach Ośrodka Kultury lub w Dziale
Imprez i Promocji.

§ 8. LOSOWANIE NAWIGACJI ROWEROWEJ
1. W losowaniu nawigacji rowerowej GPS biorą udział Uczestnicy Akcji, którzy
udokumentowali przejazd całości Dużej Pętli.
2. Losowanie nawigacji rowerowej GPS odbędzie się w dniu 3 listopada o godzinie 12:00 w
siedzibie Organizatora i będzie transmitowane na żywo na profilu społecznościowym
Organizatora w serwisie Facebook.
3. Wręczenie nawigacji rowerowej GPS wylosowanemu Uczestnikowi Akcji odbędzie się
podczas Gali Jubileuszowej Organizatora, zorganizowanej w teatrze Łaźnia Nowa w dniu
9.11.2021 roku. Wylosowany Uczestnik może odebrać nawigację osobiście lub przez
wskazanego przez siebie reprezentanta.
§ 9. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych Uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do
realizacji Akcji jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie 31-949, os.
Zgody 1.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Dorota Gross, e-mail: rodo@krakownh.pl.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem udziału w Akcji.
4. Dane osobowe Uczestnika/przedstawiciela ustawowego w postaci: imienia i nazwiska,
telefonu kontaktowego i adresu mailowego zbierane są przez Ośrodek w celach realizacji
akcji, celach promocyjnych działalności statutowej Ośrodka oraz dla potrzeb
archiwalnych Ośrodka.
5. Podstawą przetwarzania danych związanych z identyfikacja Uczestnika w postaci imienia
i nazwiska oraz danych kontaktowych (telefon i adres e-mail) jest prawnie uzasadniony
interes administratora zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO w związku ze statutem
działalności OKNH.
6. Dane związane z wizerunkiem Uczestnika na potrzeby Akcji przetwarzane są na
podstawie wyrażonej zgody w związku z art.6 ust.1 lit. a) RODO.
7. Odbiorcami danych osobowych będą:
− podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
− osoby upoważnione przez Administratora danych;
− podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże
się konieczność przetwarzania danych dane osobowe w razie publikacji na oficjalnym
fanpage będą przetwarzane przez administratora Facebook inc. – szczegółowe zasady
przetwarzania dostępne są na stronie internetowej https://plpl.facebook.com/business/gdpr.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby Akcji przez okres 1 roku lub do czasu
cofnięcia udzielonej zgody.
10. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do:
− wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz
wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o przesłanie pisemnego wniosku
na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD);

− wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
11. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych należy przesłać pisemną informację na
adres konkursy@krakownh.pl.
12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
2. Treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej: http://krakownh.pl/velohuta,
a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w miejscach prowadzenia
działalności przez Organizatora.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Akcji poprzez przekazanie Organizatorowi
takiego oświadczenia drogą elektroniczną – przesłanie e-mail na adres
konkursy@krakownh.pl. Rezygnacja powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek, gdy konieczność jej
wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora,
pod warunkiem, że nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Akcji.
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej
http://krakownh.pl/velohuta.
6. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Akcji znajduje się w materiałach reklamowych
i informacyjnych towarzyszących Akcji. Zawarte w tych materiałach treści mają charakter
informacyjny. Moc wiążącą posiadają jedynie postanowienia Regulaminu.
7. Zarówno Uczestnicy Akcji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Akcji w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.06.2021 r.

