
Regulamin Konkursu 
Pozdrowienia z VELOMAŁOPOLSKA 

organizowany przez Fundację Sfera 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) z wykorzystaniem portalu społecznościowego 
Facebook.com jest Fundacja Sfera.  
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili 
przystąpienia. Regulamin jest dostępny na stronie malopolskatour.pl 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony za pomocą portalu Facebook.com. 
4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. 
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu 
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora. 
6. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza 
postanowień art. 29 tejże ustawy. 
7. Regulamin konkursu jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1036). 
 

II. Uczestnik Konkursu 
1. Uczestnikami Konkursu może być każdy, w przypadku osób niepełnoletnich na zdjęciu musi się 
pojawić  przynajmniej jedna osoba pełnoletnia  (np. rodzic i dziecko),  która zaakceptowała Regulamin 
(dalej: „Uczestnik”). 
2. Jeżeli drugim Uczestnikiem na zdjęciu jest osoba niepełnoletnia zgodę na jej udział w konkursie musi 
wyrazić rodzic lub opiekun prawny. 
3. Uczestnik oświadcza, że: 
a) przynajmniej jedna osoba na zdjęciu jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do 
czynności prawnych, 
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,  
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, 
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook, 
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 
Konkursie w tym do opublikowania wizerunku na telebimach, na terenie miasteczka rowerowego 
Małopolska Tour. 
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook. 
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w 
dokumentacji fotograficznej i video powstałej podczas odbywania się Konkursu „Pozdrowienia z 
VELOMAŁOPOLSKA” dla celów promocyjnych w/w wydarzenia, w szczególności: mediach, 
publikacjach, plakatach, materiałach promocyjnych, relacjach wideo, a także na stronach internetowych. 

III. Nagrody dla Uczestników 
Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w Konkursie są: 
I MIEJSCE - 4 wejściówki do Energylandii,  
Wyróżnienia - zestawy gadżetów (w skład wchodzi sakwa rowerowa i zestaw naprawczy) 
 

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu 
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy opublikować na portalu Facebook, na profilu „Małopolska na 
rowery” pod postem konkursowym zdjęcie z tras RAJDU ROWEROWEGO lub miasteczka rowerowego 
Małopolska Tour organizowanego w dniu 11.09.2022 r. na terenie Oświęcimia lub tras VeloMałopolska 
(wraz z opisem miejsca, w którym zrobione zostało zdjęcie) 
2. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizator wybierze zdjęcia jego zdaniem najbardziej atrakcyjne. 
Ogłoszenie wyboru nastąpi poprzez opublikowanie wybranych zdjęć na telebimie na terenie Małopolska 
Tour w Oświęcimiu i zaproszenie autorów zdjęć przez spikera na scenę. 
3. Na scenie muszą pojawić się obie osoby widoczne na zdjęciu. W przypadku gdy na scenie nie pojawi 
się nikt ze zdjęcia – Organizator wybiera następne zdjęcie. Każdy Uczestnik ma 2 minuty od momentu 
pokazania zdjęcia na telebimie na pojawienie się na scenie. 



4. Po przybyciu na scenę bohaterowie zdjęć otrzymają nagrody wskazane w pkt. III. 
2. Termin obowiązywania konkursu 11.09.2022 r.  
 

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie 
1. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy, ani na inne rzeczy.  
2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. 
 

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowanych zdjęć i tekstów dotyczących 
konkursu na portalu Facebook.com.  
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez 
Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem 
naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności 
uczestników, którzy: 
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu 
Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i 
graficznej), 
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka, 
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich, 
d) ingerują w mechanizm działania konkursu, 
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku, 
a) nie ukończyli 18 lat (przynajmniej 1 osoba ze zdjęcia). 
 

VII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń 
Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi w biurze rajdu w dniu 11.09.2022 r.  
2. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 
dnia ich otrzymania przez Organizatora. 
 
 
  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego jest 
Fundacja Sfera z siedzibą przy ulicy Kasprowicza 4 w Rybniku (dalej: my). 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa i uczestnictwa Twojego 
dziecka/podopiecznego w „Konkursie Pozdrowienia z VELOMAŁOPOLSKA” na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych). 

3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, 
ale jest konieczne do realizacji celu tj. Twojego uczestnictwa i uczestnictwa Twojego 
dziecka/podopiecznego w „Konkursie Pozdrowienia z VEOLMAŁOPOLSKA”. Ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w ww. konkursie. 

4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu ww. celu pierwotnego, dla 
którego zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres obowiązujący przy rozliczeniu dotacji oraz 
dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego 
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem (e-mail: media@sferasportu.pl). Szczegółowe 
zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-22 RODO. 

6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego w rozumieniu RODO, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącą przetwarzania danych osobowych Twoich 
lub Twojego dziecka/podopiecznego. 

7. Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka/podopiecznego mogą zostać ujawnione innym 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, w 
związku z realizacją umów zawartych przez Fundację Sfera, w ramach których zostało im 
powierzone przetwarzanie danych osobowych. 

8. Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również profilowane.  


