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REGULAMIN KONKURSU 

ROWEREM NA UCZELNIĘ 

 

§1 CEL I ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Niepubliczny konkurs “Rowerem na Uczelnię” (dalej: „Konkurs”) przeprowadzony jest za pomocą 

strony internetowej https://rowery.pg.edu.pl/. Celem Konkursu jest promocja zdrowego  

i ekologicznego stylu życia poprzez zachęcenie pracowników, studentów i doktorantów Politechniki 

Gdańskiej do regularnych dojazdów do i z Uczelni rowerem, hulajnogą lub urządzeniem transportu 

osobistego (UTO). 

2. Organizatorem konkursu jest Politechnika Gdańska (dalej: Organizator).  

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 3.04.2023 r. i kończy 31.10.2023 r. 

4. Wyłączne prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz 

prawo do interpretacji zapisów Regulaminu posiada Organizator. 

 

§2 DOŁĄCZENIE DO KONKURSU 

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych będących studentami, doktorantami lub 

pracownikami PG. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  
3. Uczestnik przystępuje do konkursu poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu  

i utworzenie profilu, od dnia  23.03.2023 r. do dnia zakończenia konkursu. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik:  

1) rejestruje siebie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: 

https://rowery.pg.edu.pl/, 

2) zapoznaje się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje, 

3) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

4) postępuje zgodnie z Regulaminem oraz zaleceniami przedstawionymi przez Organizatora. 

5. W celu stworzenia profilu, uczestnik zobowiązany jest zarejestrować siebie podając: 

1) miejsce zamieszkania (miejscowość/dzielnica), 

2) wybrany środek transportu: rower, rower elektryczny, hulajnoga, hulajnoga elektryczna, UTO, 

3) sposób dojazdu (łączenie środków komunikacji), 

4) odległość z miejsca zamieszkania na Uczelnię (w km) 

6. Jeden uczestnik może mieć tylko jeden profil, w ramach którego będzie uprawniony do wzięcia 

udziału w Konkursie. 

7. Uczestnicy edycji konkursu  „Rowerem na Uczelnię” z 2022 roku nie mają obowiązku tworzenia 

profilu i rejestracji określonych w pkt. 3-5. 

 

§3 WPROWADZANIE DANYCH  

1. Uczestnik, który dojedzie do/z Uczelni rowerem, hulajnogą lub UTO odnotowuje swój przejazd  

na stronie internetowej konkursu. 

2. W konkursie rejestruje się wyłącznie dojazdy: 

1) rowerem (w tym rowerem elektrycznym), hulajnogą (w tym hulajnogą elektryczną), lub UTO 

2) z miejsca zamieszkania na Uczelnię oraz z Uczelni do miejsca zamieszkania.  

3. Za miejsce pracy lub nauki uczestnika uważa się Politechnikę Gdańską z siedzibą przy ul. 

G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku, niezależnie od miejsca zatrudnienia i faktycznego wykonywania 

obowiązków służbowych. 
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4. Za miejsce zamieszkania uważa się miejscowość/dzielnicę wskazaną przez uczestnika w profilu. 

5. Dziennie uczestnik może wykonać maksymalnie dwa przejazdy na/z Uczelnię, łącznie nie więcej 

niż 10 przejazdów w tygodniu. Za tydzień przyjmuje się 7 kolejnych dni kalendarzowych,  

od poniedziałku do niedzieli. 

6. Podczas wprowadzania przejazdu uczestnik podaje: 

1) datę przejazdu rowerem/hulajnogą/UTO, 

2) liczbę kilometrów przejechanych transportem publicznym (w przypadku podróży łączonej),  

3) liczbę kilometrów przejechanych samochodem (w przypadku podróży łączonej), 

4) w przypadku podróży tylko rowerem/hulajnogą/UTO wartość domyślną stanowi 

zadeklarowana  

w formularzu rejestracyjnym odległość z miejsca zamieszkania na Uczelnię. 

7. Informacje na temat dojazdu na/z Uczelni można wprowadzać najpóźniej w ciągu dwóch dni od 

dnia dojazdu. 

8. Na stronie internetowej konkursu nie można wprowadzać danych o podróżach rekreacyjnych. 

 

§4 NAGRODY 

1. Każdy uczestnik dołączając do Konkursu ma prawo do otrzymania nagród w zależności od liczby 

zrealizowanych przejazdów do/z Uczelni w trakcie trwania konkursu: 

1) za 70 dojazdów łącznie – komin PG lub inny podobny gadżet PG, 

2) za 150 dojazdów łącznie – saszetka PG lub inny podobny gadżet PG, 

3) za 220 dojazdów łącznie – narzędziownik lub inny podobny gadżet PG. 

Uczestnikom konkursu „Rowerem na Uczelnię” edycji z 2022 r. przysługuje możliwość wyboru 

innego gadżetu niż poprzednio zdobyty. 

2. Nagrody indywidualne zostaną przyznane podczas Finału Konkursu uczestnikom w kategorii 

pracownicy i studenci/doktoranci, którzy zrealizują najwięcej dojazdów do/z pracy w trakcie trwania 

konkursu: 

1) 1 miejsce – bon zakupowy o wartości 500 zł, 

2) 2 miejsce – bon zakupowy o wartości 300 zł, 

3) 3 miejsce –  bon zakupowy o wartości 200 zł. 

3. Dodatkowo uczestnikom z kategorii pracownik oraz student/doktorant wręczona zostanie nagroda 

specjalna za największą liczbę przejechanych kilometrów o wartości co najmniej 250 zł 

4. Finał Konkursu odbędzie się po zakończeniu trwania konkursu, w wyznaczonym przez 

Organizatora miejscu i terminie. 

5. Gadżety wymienione w pkt. 1 będą wydawane uczestnikom konkursu do wyczerpania zapasów. 

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w formie wiadomości 

e-mail w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. 

7. Zwycięzca konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. 

8. Nagrody określone w pkt 2 i 3 stanowić będą przychód i opodatkowane zostaną na właściwych 

zasadach. 
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§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator będzie prowadził weryfikację danych o dojazdach, a w przypadku gdy nie będą one 

zgodne z niniejszym regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji 

uczestnika z konkursu. 

2. W przypadku dyskwalifikacji uczestnika z Konkursu zostanie on poinformowany drogą 

elektroniczną. Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie od decyzji o ewentualnej dyskwalifikacji 

uczestnika z Konkursu, zgodnie z ust. 3.  

3. Odwołanie w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora w wiadomości e-mail  

na adres e-mail: rowery@pg.edu.pl wraz z opisem sytuacji i szczegółowym uzasadnieniem,  

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy do odwołania, a w każdym razie nie 

później niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia Konkursu. Odwołanie rozstrzyga Organizator. 

Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania do rektora od decyzji Organizatora w terminie 7 dni od 

dnia jej otrzymania, ale maksymalnie w terminie 2 dni od dnia zakończenia Konkursu.  

4. Odwołania będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich 

otrzymania lub 2 dni w przypadku odwołań złożonych po dacie zakończenia Konkursu. Odwołania 

zgłoszone po terminach określonych powyżej nie będą rozpatrywane. 

5. Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

6. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu 

wyłącznie z ważnych powodów, jakimi są: 

1) zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; 

2) nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków i 

mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, 

3) zmiana danych dotyczących Organizatora; 

4) przeciwdziałanie nadużyciom polegającym na ominięciu postanowień Regulaminu w celu 

osiągnięcia nienależnej korzyści, np. wielokrotny udział w Konkursie pomimo wyłączenia takiej 

możliwości w jego Regulaminie; 

5) usprawnienie działania Konkursu i obsługi uczestników; 

6) poprawienie ochrony prywatności uczestników. 

7. Zmiana w Regulaminie nie może ograniczyć lub uszczuplić praw nabytych uprzednio przez 

Uczestników w związku z udziałem w Konkursie. 

8. O wszelkich zmianach w Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników wysyłając wiadomość 

na adres e-mail. Informacja o zmianie w Regulaminie zostaje również każdorazowo zamieszczona 

na stronie internetowej Konkursu. 

9. W czasie trwania Konkursu wszelkie pytania dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane drogą 

mailową na adres e-mail: rowery@pg.edu.pl 

10. Regulamin Konkursu jest dostępny u Organizatora na stronie internetowej konkursu 

https://rowery.pg.edu.pl/. 
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