
Regulamin loterii fantowej „Paszport rowerzysty”
w ramach akcji promocyjnej „Kolej na Rower”

Słownik pojęć

1. Loteria  –  należy  przez  to  rozumieć  loterię  fantową „Paszport  rowerzysty”  prowadzaną
w ramach akcji promocyjnej „Kolej na Rower”. 

2. Kupon  loteryjny  –  należy  przez  to  rozumieć  „Paszport  rowerzysty”  uprawniający  do
wzięcia udziału w loterii. Składa się z dwóch części: „Część A” i „Część B”. 
Kupon  loteryjny  „Część  A”   zawiera  dopisek  „wrzuć  do  urny”  -  po  otrzymaniu   4
pieczątek i uzupełnieniu należy wrzucić go do urny.
Kupon loteryjny „Część B” zawiera dopisek „zachowaj” -  należy go okazać przy odbiorze
nagrody jeśli „Część A”, wrzucona do urny zostanie wylosowana.

3. MOR - Miejsca Obsługi Rowerzystów, są to miejsca objęte loterią, wybudowane w ramach
realizacji  projektu „Kolej  na rower” – budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju
transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”.

4. Regulamin – niniejszy regulamin loterii.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem loterii jest Powiat Nowosolski  z siedzibą przy ul. Moniuszki 3, 67-100
Nowa Sól zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia loterii w ramach akcji
promocyjnej „Kolej na Rower”. Uczestnikiem loterii jest osoba fizyczna – bez względu na
miejsce zamieszkania.

3. Loteria  prowadzona  jest  na  podstawie  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach
hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471).

4. Informacje o loterii są dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych:
www.powiat-nowosolski.pl, www.kolejnarower.pl

§ 2 Cel loterii

Celem loterii jest:
a) promocja jazdy na rowerze jako alternatywnego środka transportu;
b) propagowanie aktywnego stylu życia;
c) promocja  turystki  rowerowej  w  ramach  obchodów  Europejskiego  Tygodnia

Zrównoważonego Transportu;
d) promocja drogi rowerowej „Kolej na rower” oraz Miejsc Obsługi Rowerzystów

przy drodze rowerowej.

§ 3 Zasięg loterii fantowej 

1. Loteria organizowana jest w powiecie nowosolskim na trasie drogi rowerowej „Kolej na
Rower” od Stypułowa do Sławocina.

2. Loterią objęte są MORy:
- MOR Stypułów;
- MOR Ciepielów;
- MOR Nowa Sól 1 (ul. Przyszłości);

http://www.kolejnarower.pl/
http://www.powiat-nowosolski.pl/


- MOR Nowa Sól 2 (przy szpitalu – skrzyżowanie ulic Chałubińskiego i Północnej);
- MOR Otyń;
- MOR Stany;
- MOR Kolsko.

§ 4 Czas trwania loterii fantowej i miejsca wydawania kuponów loteryjnych

1. Loteria rozpocznie się w dniu 19.09.2021 r. o godz. 8.00, zakończy w dniu 19.09.2021 r.  
o godz. 18.00. 

2. Kupony loteryjne dostępne będą na każdym MOR wskazanym w  §  3 ust. 2   regulaminu,

w dniu trwania akcji zgodnie z powyższym ust. 1.

§ 5 Uczestnicy loterii

1. Loteria fantowa ma charakter otwarty. Prawo udziału mają wszystkie zainteresowane osoby
fizyczne spełniające warunki, o których mowa poniżej.

2. Warunkiem udziału w loterii jest:

1) przystąpienie do loterii fantowej w ramach akcji promocyjnej „Kolej na rower” w dniu
trwania akcji;

2) wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków niniejszego regulaminu;
3) wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w zakresie  niezbędnym do

organizacji loterii;
4) wyrażenie akceptacji udziału w loterii na własną odpowiedzialność, mając na uwadze

niebezpieczeństwa  i  ryzyka  wynikające  z  charakteru  i  długości  przejazdów
rowerowych, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub
życia;

5) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie
fotografii  lub zapisu wideo  wizerunku. Uczestnik  udziela Administratorowi danych
osobowych i  Organizatorowi niewyłącznej,  nieograniczonej  terytorialnie  licencji  na
wykorzystanie  i  przetwarzanie  utrwalonego  wizerunku  na  wszelkich  polach
eksploatacji.

3. W przypadku gdy uczestnikiem akcji  promocyjnej w ramach, której odbywa się loteria
fantowa  jest  osoba  niepełnoletnia,  udział  jej  jest  możliwy tylko  i  wyłącznie  za  zgodą
rodzica/opiekuna prawnego biorącego na siebie całkowitą odpowiedzialność. 

4. Przystąpienie do loterii jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków jego regulaminu.

5. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych
i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 



§ 6 Warunki uczestnictwa w loterii

1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
1) osobisty przyjazd  na rowerze  do wybranego MOR, o których mowa w  § 3 ust.  2

regulaminu oraz:

 odebranie  i  zarejestrowanie na  tym  MOR  kuponu  loteryjnego,  co  jest
równoznaczne z otrzymaniem pierwszej pieczątki;

 uzupełnienie  „Części  A”  kuponu  loteryjnego  poprzez  podanie  imienia  i
nazwiska uczestnika, numeru telefonu oraz adresu e-mail;

2) przybicie  (otrzymanie)  na  kuponie  loteryjnym łącznie  4  różnych  pieczątek  na  4
wybranych MOR w dniu trwania akcji do godz. 18.00 włącznie, zgodnie z § 4 ust. 1
regulaminu,  a następnie  wrzucenie  uzupełnionego kuponu do jednej  z siedmiu urn
zabezpieczonych  i  oznakowanych,  stojących  w  miejscach  wydawania  kuponów
loteryjnych; 

3) zachowanie  „Części  B”  kuponu  loteryjnego  w  celu  okazania  w  przypadku
wylosowania kuponu loteryjnego „Część A”.

2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do pobrania tylko jednego kuponu loteryjnego.

§ 7 Nagrody loterii fantowej

1. W loterii przewidziane zostały następujące nagrody:

1) Nagroda I stopnia w postaci vouchera o wartości 1000,00 zł brutto do realizacji we
wskazanym sklepie sportowo – rowerowym – ilość 1 szt.

2) Nagroda II stopnia w postaci vouchera o wartości 500,00 zł brutto do realizacji we
wskazanym sklepie sportowo - rowerowym – ilość 2 szt. o łącznej wartości 1000,00 zł
brutto;

3) Nagrody III stopnia:

 koszulki sportowe - 48 szt.

 gry planszowe „Kolej na Rower” – 48 szt.

2. Łączna wartość puli nagród wynosi 5.036,48 zł.
3. Fundatorem nagród w loterii jest Organizator.
  

§ 8 Miejsce, termin i przebieg losowania nagród

1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. w siedzibie Organizatora przy
ul. Moniuszki 3 w Nowej Soli o godz. 12.00, II piętro, pokój 216 . Losowanie odbędzie się
spośród wszystkich  kuponów loteryjnych  wrzuconych do urn,  które  zostaną  wrzucone do
wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

2.  Losowanie  nagród  zostanie  przeprowadzone  przez  Komisję  Loterii  powołaną  przez
Organizatora.

3. Poszczególne nagrody losowane będą w kolejności wymienionej w § 7 ust. 1 regulaminu. 



4.  W  przypadku  wylosowania  kuponu  loteryjnego  „Część  A”  uszkodzonego  lub  nie
spełniającego  warunków  zapisanych  w  §  6   ust.  1  pkt.  2  regulaminu,  Komisja  Loterii
stwierdzi nieważność takiego kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone.

5.  Numery  zwycięskich  kuponów  loteryjnych   wyłonionych  podczas  losowania  zostaną
podane niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję Loterii ważności
kuponu  loteryjnego  oraz  zostaną  umieszczone  na  stronie  internetowej:  www.powiat-
nowosolski.pl oraz www.kolejnarower.pl w terminie 3 dni od daty losowania. 

6. W przypadku gdy podczas losowania obecna jest osoba posiadająca wylosowany numer
loteryjny  „Część  A”,  po  okazaniu  kontrolnej  „Części  B”  kuponu  loteryjnego,  w  celu
weryfikacji  zgodności  numerów  może  wylosowaną  nagrodę  odebrać  niezwłocznie  po
zakończeniu losowania („Część A” i „Część B” musi zawierać ten sam numer kontrolny).

7. W przypadku nieobecności osoby, której numer zostanie wylosowany podczas losowania,
Organizator w przeciągu 3 dni roboczych podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego
z  wylosowaną  osobą  (na  numer  telefonu  wskazany  na  kuponie  loteryjnym,  w  celu
powiadomienia  o  wygranej)  oraz  wysłane  zostanie  powiadomienie  o  wygranej  na  adres  
e-mailowy wskazany na kuponie loteryjnym. 

8.  W  przypadku,  jeżeli  Organizator  pomimo  podjętych  prób  nie  nawiąże  kontaktu
telefonicznego  lub  e-mailem  z  wylosowaną  osobą  nagroda  pozostanie  własnością
Organizatora.

§ 9 Miejsce, sposób i termin wydawania nagród po losowaniu

1.  Wydawanie  wylosowanych  nagród  odbywać  się  będzie  w  siedzibie  Organizatora  tj.
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól, ratusz – II piętro,
pokój 212, w godzinach urzędowania, po okazaniu kontrolnej „Części B” kuponu loteryjnego.
2. Wydanie nagród nie może nastąpić później niż 30 dni od dnia losowania o którym mowa w
§ 4 ust. 1. 
3. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzcy loterii tracą prawo do
nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

§ 10 Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii,
której  zasady  funkcjonowania  określać  będzie  regulamin  działania  tej  Komisji.  W  skład
Komisji  wchodzić będzie m.in.  osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

2. Komisja Loterii sporządzi z przebiegu losowania protokół z podaniem wyników losowania.
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§ 11.  Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż 2 dni od daty upływu terminu wydania
nagród.

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
3. Za  datę  wniesienia  reklamacji  uznaje  się  datę  złożenia  jej  osobiście  w  siedzibie

Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie. 
4. Komisja  Loterii  rozpatrzy  reklamację  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  wpływu  na  adres

Organizatora.  Zawiadomienie  o  wyniku  reklamacji  będzie  wysłane  reklamującemu  w
terminie 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia.

§ 12.  Postanowienia końcowe

1.  Administratorem  Danych  osobowych  jest  Starostwo  Powiatowe  w  Nowej  Soli.  Dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełniania obowiązków prawnych. Pozostałe
informacje  dotyczące  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  i  praw osób,  których  dane
dotyczą  dostępne  są  w  Klauzuli  informacyjnej  dot.  przetwarzania  danych  osobowych
zamieszczonej  na  stronie  internetowej  Powiatu  Nowosolskiego  pod  adresem:
https://powiat  -  nowosolski.pl/rodo/   .

2. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i
na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
3.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  stosuje  się  przepisy  Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz.
471).
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