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REGULAMIN 

ROWEROWA WYCIECZKA NA ORIENTACJĘ „BIERUŃSKI SZNUPOK 2021” – wersja online 

 

1. ORGANIZATOR:  

Towarzystwo Turystyki Aktywnej 

43-150 Bieruń, ul. Rycerska 11 

KRS: 0000323745, NIP: 646-286-46-37 

strona internetowa: www.tta.org.pl 

e-mail: bierun.tta@gmail.com 

 

WSPÓŁORGANIZATOR: 

Gmina Bieruń/Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 

NIP: 646-101-51-03 

 

2. CEL WYCIECZKI:  

 Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze,  

 Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,  

 Promowanie miasta Bierunia i jego okolic. 

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 W terenie wyznaczone będą punkty kontrolne (PK), którymi będą charakterystyczne 

obiekty – na przykład krzyż, kapliczka, drzewo. Zadaniem uczestników jest 

odnalezienie jak największej ilości PK zaznaczonych na mapie, w dowolnej kolejności. 

 O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z mapy, umieszczonej na stronie internetowej  

Organizatora  (www.tta.org.pl) w  środę 2 czerwca 2021 r. od godziny 22:00. 

 Zaliczenie PK uczestnicy potwierdzają wykonując zdjęcie (selfie) na tle obiektu, z ujęciem 

odnalezionego punktu kontrolnego tak, aby było widać twarz uczestnika (lub twarze 
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uczestników) i punkt kontrolny jednocześnie. Na zdjęciu może być kilka osób, a osobą 

wyznaczoną do kontaktu będzie ta, która wyśle maila z dokumentacją zdjęciową. 

 Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna.  

 Nie jest istotny czas w jakim uczestnicy odnajdą punkty kontrolne - ważne, aby wykonać 

zadanie w ciągu czterech dni długiego weekendu, tj.  3 – 6 czerwca 2021 r. 

 Po wykonaniu zadania uczestnik prześle zdjęcia potwierdzające odnalezienie PK na adres 

mailowy Organizatora (bierun.tta@gmail.com) najpóźniej do poniedziałku 7 czerwca 2021 r. 

do północy. 

 Zabawa ma charakter otwarty i nie ma wyznaczonych kategorii, ani limitów wiekowych.  

 Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udziałem uczestników 

w wycieczce, zwłaszcza za wszelkiego rodzaju urazy ciała, uszkodzenia oraz utratę mienia.   

 

4. NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW: 

 Każdy uczestnik, który weźmie udział w wycieczce i prześle na adres mailowy Organizatora 

przynajmniej jedno zdjęcie potwierdzające odnalezienie PK, otrzyma pamiątkowy medal 

ufundowany przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.  Medale będzie można odbierać od 

14 do 30 czerwca 2021 r. na obu basenach działających w Bieruniu w godzinach ich otwarcia. 

Uczestnicy otrzymają od Organizatora maila ze szczegółowymi informacjami o terminach i 

miejscach odbioru medali. 

 Wśród uczestników, którzy prześlą na adres mailowy Organizatora zdjęcia potwierdzające 

odnalezienie minimum 7 PK, Organizator 14 czerwca rozlosuje pamiątkowe gadżety 

ufundowane przez Urząd Miasta Bierunia. Osoby nagrodzone otrzymają maila z informacją 

o wynikach losowania. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów za pomocą maila, 

w którym ustali czas i miejsce odbioru nagrody.  

 “Nagroda specjalna za rychtig fajne zdjęcia” - z nadesłanych zgłoszeń potwierdzających 

odnalezienie PK komisja złożona z członków Zarządu TTA wybierze laureata nagrody 

specjalnej za najlepsze przesłane zdjęcia. Nagrodą jest karta podarunkowa do zrealizowania 

w jednym z sieciowych sklepów sportowych o wartości 150 zł. Osoba nagrodzona otrzyma 

maila z informacją o otrzymaniu nagrody specjalnej i z prośbą o podanie imienia, nazwiska 

i adresu na który zostanie wysłana nagroda. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane 

na stronie internetowej i na profilu facebookowym Organizatora wraz z imieniem 

i nazwiskiem osoby nagrodzonej.  

 

5. RUCH DROGOWY: 
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 Wycieczka będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.  

 Uczestnicy zobowiązani są zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy posesji prywatnych.  

 Wszyscy uczestnicy na drogach publicznych mają obowiązek poruszać się ich prawą stroną 

i bezwzględnie przestrzegać przepisów Prawa o ruchu drogowym.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.   

 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI: 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników. 

 

6.1 Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Turystyki Aktywnej, 43 - 150 Bieruń, 

ul. Rycerska 11, NIP 646-286-46-37, KRS 241265393. 

 

6.2 Podstawa przetwarzania danych osobowych. 

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika na przetwarzanie 

danych – zgoda ta jest udzielana automatycznie poprzez wysłanie zdjęć wykonanych na punktach 

kontrolnych. Dane te są zbierane w celu właściwej organizacji zabawy. 

 

6.3 Zbieranie danych osobowych. 

Zakres zbieranych danych obejmuje: 

a) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu - dane 

te zbierane są na potrzeby rejestracji uczestnika, kontaktu w kwestiach organizacyjnych, przebiegu 

wycieczki i losowania nagród oraz nie będą przekazywane innym podmiotom. 

b) Wizerunek uczestnika - dane w postaci zdjęć zbierane są na potrzeby potwierdzenia zaliczenia PK 

przez uczestników i losowania nagród. Wizerunek może być publikowany na stronie internetowej 

organizatora, w serwisach społecznościowych i mediach oraz w materiałach drukowanych. 

 

6.4 Okres przechowywania danych osobowych. 
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Pozyskane dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika   

wycieczki, lecz jedynie na czas niezbędny do przekazania wylosowanych nagród.   

 

6.5 Dostęp do danych osobowych 

Uczestnik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia 

danych. 

 

6.6 Cofnięcie zgody 

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie wcześniejszej zgody na przetwarzanie. 

 

 

7. INFORMACJE KOŃCOWE:  

 Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.  

 Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zasad zawartych w regulaminie. 

 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem 

lub zaniechaniem. 

 

 

Bieruń, 25 maja 2021 r. 

            Za Organizatora 

                                  Edward Andrejczuk 

 

 

 


