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Regulamin konkursu „Sportowe Osiedla” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs „Sportowe Osiedla” organizowany jest przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego  

z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6, zwane dalej „Organizatorem”. Konkurs „Sportowe 

Osiedla” w dalszej części Regulaminu zwany będzie „Konkursem”. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach europejskiego Tygodnia Ruchu 2015, cyklu bezpłatnych wydarzeń 

sportowych dla wrocławian. 

3. Celem konkursu jest promowanie aktywności fizycznej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród 

wrocławian oraz budowanie integracji społeczności lokalnej. 

4. Konkurs rozpoczyna się 4 września 2015 r. i trwać będzie do 25 września 2015 r. 

5. Konkurs realizowany jest na terenie Wrocławia. Uczestnicy Konkursu to internetowi użytkownicy portalu 

www.wroclaw.pl, którzy wybierają jedną z lokalizacji wskazanych przez Organizatora. Głosujący podlegają 

regulaminowi obowiązującemu na portalu www.wroclaw.pl. 

6. Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach: 

 głosowanie na portalu www.wroclaw.pl (4-10 września 2015 r.), 

 realizacja nagrody ze strony Organizatora (21-25 września 2015 r.). 

8. Konkurs ma charakter społeczny i niekomercyjny. 

9. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, 

mających miejsce zameldowania i mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10.Oddanie głosu na portalu www.wroclaw.pl oznacza akceptację warunków wyrażonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

II. Przepisy głosowania 

1. Głosowanie odbywać się będzie na portalu www.wroclaw.pl w dniach 4-10 września 2015 r. 

2. Głos wysyła się poprzez kliknięcie w przycisk przypisany do nazwy osiedla oraz wpisanie adresu e-mail, na 

który zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym dodanie głosu. 

3. Głosowanie zakończy się 10 września 2015 r. o godzinie 23:59. 

4. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 11 września 2015 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem portalu 

www.wroclaw.pl, na stronie konkursu. 

5. Głosowanie podlega wewnętrznemu regulaminowi portalu www.wroclaw.pl. Głosowanie jest dobrowolne. 

6. Uczestnik konkursu może głosować na jedne z zaprezentowanych osiedli w oparciu o podział 

administracyjny miasta. 

7. Każdy z oddanych głosów zostanie zweryfikowany przez Organizatora. W razie stwierdzenia, że Głosujący 

postępuje w Konkursie w sposób nieuczciwy, sprzeczny z praweml, dobrymi obyczajami lub niniejszym 

Regulaminem, w tym także, że dane podane przez Głosującego w Formularzu Konkursowym są 

nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu danego 

Głosującego. 

8. W kwestiach wątpliwych bądź spornych związanych z przebiegiem głosowania lub przyznaniem nagród 

ostatecznie rozstrzygać będzie Organizatorzy. 

9. W przypadku identycznej liczby wskazań decyzję o wygranej podejmuje Organizator. 

 

III. Nagroda 

1. Nagrodą w Konkursie jest organizacja pikniku sportowego na trzech osiedlach, które uzyskały największą 

liczbę głosów w konkursie. Pikniki odbędą się w dniach 21/23/25 września 2015 r., w godzinach 13:00-

19:00. 
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2. Odbiorcą nagrody są Uczestnicy Konkursu oraz społeczność lokalna. 

3. Nagroda zostanie zrealizowana w granicach administracyjnych osiedlach, w miejscu dogodnym  

dla Organizatora. 

4. Przy realizacji nagrody możliwa jest współpraca z podmiotem lokalnym. 

5. Elementy nagrody: 

 ścianka wspinaczkowa z obsługą, 

 sprzęt sportowy (np. badminton, boisko do ringo/siatkówki, łuki, turnballe), 

 zajęcia prowadzone przez trenerów sportowych oraz instruktorów fitness (np. pilates, zumba, joga, 

taniec), 

 strefa relaksu (np. leżaki), 

 animacje dla dzieci (np. warsztaty). 

           Organizator konkursu zapewnia obsługę logistyczno-techniczną pikniku sportowego. 

6. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

 

IV. Wykorzystanie materiałów związanych z konkursem 

1. W czasie pikniku sportowego zrealizowanego w ramach nagrody będą wykonywane zdjęcia oraz materiały 

wideo służące do przekazania relacji z Tygodnia Ruchu oraz promocji kolejnych wydarzeń Wrocławskiego 

Centrum Rozwoju Społecznego. 

 

V. Dane osobowe Uczestników 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych 

Uczestników Konkursu w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przekazane 

przez nich w związku z wzięciem udziału w Konkursie mogą zostać powierzone przez Organizatora na 

podstawie pisemnej umowy innym podmiotom trzecim, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających  

z Konkursu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu 

nagród.   

a) W momencie wypełniania Formularza Konkursowego Uczestnik poprzez zaznaczenie aktywnych okienek 

(checkbox) winien wyrazić zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych dla 

celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.  

2. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie (zwartych  

w Formularzu Konkursowym) jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do wzięcia udziału  

w Konkursie i oddaniu głosu.   

3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania 

zaprzestania ich przetwarzania. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej Uczestnik 

powinien skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie stosownego wniosku na adres pocztowy: 

Redakcja portalu www.wroclaw.pl, pl. Solny 14, 50062 Wrocław lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: konkursy@araw.pl 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, w tym innego podziału nagród.      

W przypadku zmian powiadomi o tym Uczestników Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych  

od Organizatorów. 

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 



 
 

 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego www.wcrs.wroclaw.pl 
pl. Dominikański 6, 50 – 159 Wrocław 
tel. (71) 772 49 00, faks (71) 772 49 39  

5. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

maciej.kuczynski@wcrs.wroclaw.pl z dopiskiem „Sportowe Osiedla  – konkurs”.  

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 

hazardowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1540 z późn.zm.). 
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