REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą
"Mikro Tour de Pologne Amatorów” i jest
zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest DEJAMET
s.r.o z siedzibą w Zilinie na terene
Republiki Słowackiej pod adresem Sad
SNP 8, Żilina 01001, NIP SK2120413262
„Organizatorem” – adres do doręczeń na
terenie Polski: DEJAMET s.r.o Zygmunta
Patera 1 36-06 Głogów Małopolski
3. Konkurs będzie przeprowadzany w
naczepie z torem oraz trenażerami
zainstalowanej w lokalizacjach oraz
datach:
Kraków 28-29.04.2018 ul. Zakopiańska 62
Grudziądz 5-6.05 ul. Konarskiego 45
Zgorzelec 26-27.05 Jeleniogórska 24
Legnica 2-3.06 Al. Piłsudskiego 84
Głogów 23-24.06 ul. Ks. Józefa
Poniatowskiego 12
Chorzów 30.06-1.07 ul. Parkowa 20
Łódź 25-26.08 ul. Przybyszewskiego
176/178
Wrocław 1-2.09 Al. Generała Hallera 52
Kalisz 29-30.09 ul. Poznańska 121131
Szczecin 6-7.10 ul. Wiosenna 32
4. Konkurs trwa od 28.04.2018 r. do
7.10.2018 r.
5. Serwis internetowy 90lattdp.pl korzysta z
plików
cookies.
Usunięcie
przez
Uczestnika plików cookies w trakcie
Konkursu może skutkować utratą wyniku
w rankingu Mikro Tour de Pologne

Amatorów i utratą możliwości odbioru
nagrody, za co Organizator Konkursu nie
ponosi odpowiedzialności. Organizator
nie ponosi również odpowiedzialności za
indywidualne ograniczenia w zakresie
stosowania przez Uczestnika Konkursu
plików cookies, które mogą wpłynąć na
funkcjonowanie strony.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem
Konkursu
(„Uczestnik”) może być każda osoba
fizyczna, która:
2. a)
posiada miejsce stałego
zamieszkania
na
terytorium
Rzeczpospolitej Polski
3. b)
nie jest pracownikiem,
wspólnikiem, członkiem zarządu lub
prokurentem Organizatora lub
osobą spokrewnioną z takimi
osobami.
b) wyrazi wolę uczestnictwa w konkursie
i wykona niezbędne po temu czynności;
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie
jest łączne spełnienie następujących
warunków:
a) Zapoznanie z regulaminem konkursu,
który dostępny jest pod adresem
www.90lattdp.pl oraz umieszczonym
we wnętrzu naczepy w której,
przeprowadzony będzie konkurs.
b) Podanie przez Uczestnika Konkursu
(w przypadku wygranej)
prawdziwych danych oraz
prawdziwych danych przy rejestracji
uczestnika.
c) Akceptacja regulaminu podczas
procesu rejestracji uczestnika
d) Przystąpienie do gry w wersji
rankingowej poprzez zarejestrowanie
się za pomocą e-maila oraz Nicku na
terminalu z monitorem dotykowym
zainstalowanym w naczepie gdzie
odbywa się rozgrywka. Ponieważ nick
będzie uwidaczniany w systemie
teleinformatycznym, powinien być

skonstruowany w sposób fantazyjny,
nie powinien w żaden sposób
nawiązywać do danych osobowych
Uczestnika. Organizator ma prawo
odmówić rejestracji nicka nie
spełniającego tych warunków.
3. Po rejestracji w rankingu Użytkownik
otrzymuje unikalny kod PIN, który
podaje każdorazowo przy stanowisku
do gry. Uzyskany podczas gry czas
użytkownika wędruje do rankingu.
Ranking podzielony jest na ranking
lokalny podczas danej imprezy oraz na
ranking ogólnopolski umieszczony na
stronie www.90lattdp.pl.
Użytkownik może sprawdzić swoją
aktualną pozycję w rankingu lokalnym
podczas danej imprezy na monitorach
umieszczonych nad makietą (ranking
na monitorach uwzględnia pozycje od 1
do 18 z każdej kategorii) na monitorze
wyświetlane są wyłącznie nicki
Uczestników.
Użytkownik może sprawdzić swoją
aktualną
pozycję
w
rankingu
ogólnopolskim
na
stronie
www.90lattdp.pl podając NICK, e-mail
lub PIN.
4. Podczas
rejestracji
Uczestnik
zobowiązany jest do wyboru właściwej
dla siebie kategorii wiekowej. W
przypadku przyporządkowania swojego
wieku do niewłaściwej kategorii
uczestnik zostanie zdyskwalifikowany
przez Organizatora, co wiąże się z
brakiem możliwości odbioru nagród.
Kategoria wiekowe przy rejestracji:
Open 18 lat i więcej
Junior 14 – 18 lat
Młodzik 8 – 14 lat
Rejestracja Uczestnika następuje po
wypełnieniu przez niego formularza
zgłoszeniowego na terminalu z
monitorem
dotykowym
zainstalowanym w naczepie gdzie
odbywa się rozgrywka, wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych

osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w celu realizacji
Konkursu, i akceptacji regulaminu
Konkursu.
Regulamin
Konkursu
znajdują się na stronie internetowej
www.90lattdp.pl oraz w naczepie gdzie
odbywa się rozgrywka. W przypadku
osób niepełnoletnich zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz
akceptację regulaminu wyrażają ich
opiekunowie prawni.
5. Uczestnik oświadcza, że jest
świadom, że, Udział w konkursie
jest związany z wysiłkiem
fizycznym, w związku z czym bierze
w nim udział na własną
odpowiedzialność . Uczestnik biorąc
udział zaświadcza że, nie ma
żadnych przeciwskazań
medycznych oraz bierze udział w
atrakcji na własną
odpowiedzialność. W przypadku
uczestników niepełnoletnich
uczestnik bierze udział w atrakcjach
tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.
6. Konkurs
organizowany jest przez
Organizatora w oparciu o niniejszy
regulamin. Niniejszy Konkurs nie jest
grą losową w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
7. Nad przebiegiem Konkursu nadzór
sprawuje Komisja Konkursowa, której
skład wybiera organizator.
§3
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na tym, aby uzyskać jak
najlepszy czas w wybranej przy
rejestracji właściwej dla uczestnika
kategorii Open, Junior lub Młodzik na
stanowiskach umieszczonych w naczepie
z trenażerami. Stanowiska wyposażone
są w trenażery które, poprzez system
zainstalowany w naczepie napędzają
Mikro Kolarzy na makiecie.

2. Czas o którym mowa w §3 ust. 1 można
poprawiać
wielokrotnie
podczas
wszystkich imprez w datach oraz
lokalizacjach podanych w §1 ust. 3.
Możliwa ilość rozgrywek uzależniona jest
od kolejki uczestników w naczepie.
Uczestnik może poprawiać czas na
dowolnym trenażerze zainstalowanym w
naczepie.
3. Przebieg rozgrywki:
a) Zaloguj się do gry na terminalu
zainstalowanym
na
trenażerze
poprzez
podanie
kodu
PIN
wygenerowanego przy rejestracji
b) Po zalogowaniu terminal poda jaki
jest twój kolor zawodnika (mikro
kolarza) na makiecie
c) Poprzez pedałowanie na trenażerze
wystartuj mikro kolarzem na
makiecie
d) Czas liczony jest po przekroczeniu
linii startu przez twojego zawodnika
e) Rozgrywka trwa 3 okrążenia
f) Pamiętaj że, zbyt szybka jazda może
spowodować
wywrócenie
się
twojego mikro kolarza.
g) W momencie wywrócenia się
Twojego mikro kolarza, obsługa
naczepy podniesie go jednak w
czasie
w
danym
momencie
możliwym do wykonania tej
czynności. Dodatkowo w momencie
zatrzymania, zacięcia się mikro
kolarza obsługa może go pchnąć.
Obsługa
nie
bierze
odpowiedzialności za czas w jakim
wykona
te
czynności.
Po
podniesieniu lub pchnięciu możesz
kontynuować
rozgrywkę,
lub
rozpocząć nową . Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za czas
reakcji obsługi. W przypadku
jakiejkolwiek
awarii
sprzętu
Uczestnik może ponownie przystąpić
do konkursu niezwłocznie po jej
usunięciu lub na innym stanowisku z

pierwszeństwem względem osób
oczekujących w kolejce.
4. Konkurs podzielony jest na 10 etapów –
Każda z 10 – ciu lokalizacji podanych w
§1 ust. 3 jest osobnym etapem.
5. Organizator
prowadzi
rankingi
punktacji, na podstawie których
przyznawane są nagrody.
Organizator prowadzi ranking lokalny
(widoczny
na
monitorach
umieszczonych nad makietą) oraz
ogólnopolski umieszczony na stronie
www.90lattdp.pl (od początku do
zakończenia konkursu). W rankingach
wskazywane są tylko nicki Uczestników.
6. Do rankingu trafiają wyniki graczy,
którzy utworzyli konta i rywalizują w
ogólnopolskim rankingu.
7. Miejsce zajmowane w rankingu
uzależnione
jest
od
wyniku
osiągniętego
w
jednorazowej
rozgrywce. Im lepszy w swojej kategorii
czas uzyska Uczestnik tym wyższe
miejsce w rankingu.
8. W przypadku zdobycia takiego samego
czasu przez kilku graczy, wyższa lokata
przyznawana jest graczowi, którego
drugi najlepszy wynik jest wyższy. W
przypadku
kolejnego
remisu
punktowego
zastosowanie
ma
analogiczne
rozwiązanie
z
zastosowaniem trzeciego najlepszego
wyniku, a ewentualnie kolejnych.
9. Zwycięzcą rankingu ogólnopolskiego
jest osoba, która na koniec okresu, w
którym prowadzony jest poszczególny
ranking, zdołała osiągnąć najlepszy
jednorazowy czas.
10. Reklamacje
dotyczące
przebiegu
konkursu winny być zgłaszane do
organizatora,
na
adres:
pomoc@90lattdp.pl
z
dopiskiem
„Konkurs Mikro TdP”. Reklamacja
powinna zawierać dokładne dane
osobowe uczestnika oraz jego adres,
jak również określenie podstawy
reklamacji.
Reklamacje
będą

rozpatrywane w ciągu 20 dni
roboczych.
11. Organizator ma prawo wykluczyć
uczestnika z udziału w konkursie, w
przypadku nie przestrzegania przez
niego zasad konkursu, regulaminu,
powszechnie
obowiązujących
przepisów
prawa lub dobrych
obyczajów, w takim wypadku nagrody
które winien otrzymać ten uczestnik
otrzyma kolejna osoba na liście, jej
nagrody osoba następna, etc.

1.

2.

3.

4.

§4
NAGRODY
Nagrody w Konkursie zostały wskazane
w Załączniku nr 1 do niniejszego
Regulaminu, wraz z podaniem ich
wartości.
Nagrody nie podlegają wymianie na inne
nagrody rzeczowe lub na ekwiwalent
pieniężny.
Nagrody podzielone są na nagrody w
rankingu ogólnopolskim umieszczonym
na stronie www.90lattdp.pl oraz za
nagrody
w
rankingu
lokalnym
widocznym
na
monitorach
umieszczonych nad makietą.
Zdobywca nagrody należnej w rankingu
lokalnym zostanie umieszczony na
wydruku z wynikami umieszczonym w
naczepie gdzie odbywa się rozgrywka
oraz dostępnym przy podium do
dekoracji. Ranking lokalny w danej
lokalizacji zostanie zamknięty pomiędzy
o godz. 16:00 a 17:00 w zależności od
lokalizacji w drugi dzień rozgrywki
lokalnej (w niedzielę) w weekend
imprezy . Dekoracja zwycięzców w
kategoriach odbędzie się pomiędzy
17:00 – 18:00.
Ranking ogólnopolski zostanie zamknięty
w dniu 7.10.2018 o godz. 18:00. W
terminie 14 dni od zamknięcia rankingu
ogólnopolskiego, na wskazany przez
Uczestnika w trakcie Konkursu adres email, zostanie przesłana informacja o

wygranej nagrodzie. Dane zwycięzców
rankingu
ogólnopolskiego
zostaną
uwidocznione na stronie internetowej
Organizatora. Uczestnik przesyłając
zgłoszenie udziału w konkursie wyraża
na powyższe zgodę. W przypadku osób
niepełnoletnich zgodę wyrażają ich
opiekunowie
prawni.
Osoby
niepełnoletnie
uczestniczące
w
Konkursie mogą otrzymać nagrody
wyłącznie za zgodą ich opiekunów
prawnych, dostarczoną Organizatorowi.
5. W celu potwierdzenia woli przyjęcia
nagrody, powiadomiony o tym Uczestnik
powinien uzupełnić oraz wysłać do
organizatora specjalny formularz. W
formularzu winien wskazać czy jest
osobą pełnoletnią, jeśli tak to powinien
kolejno podać swoje dane osobowe, czyli
dane do wysyłki – imię, nazwisko, adres.
Jeśli w formularzu Uczestnik zaznaczy, że
nie jest osobą pełnoletnią, to zostanie
poproszony o wypełnienie formularza
przez opiekuna prawnego, który będzie
obowiązany wskazać swoje dane celem
wysyłki nagrody, a nadto potwierdzić, że
wyraził
uprzednio
zgodę
na
wykorzystanie
danych
osobowych
Uczestnika. Uczestnik winien również
wskazać swoje imię i nazwisko, dokładny
adres zamieszkania oraz datę urodzenia.
Formularz winien być uzupełniony oraz
przesłany w terminie 3 (trzech) dni od
dnia jego otrzymania, pod rygorem
utraty prawa do nagrody.
6. Od każdej wręczonej w Konkursie
nagrody zostanie pobrany i przekazany
do organu podatkowego należny
podatek zgodnie z przepisami art. 30 ust.
1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 51 poz.
307 z późn. zm.). Podatek od nagród
zostanie pobrany przez Organizatora z
dodatkowej części pieniężnej nagród
przyznanej zgodnie z ust. 1.
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§5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
KONKURSU
Warunkiem odbioru nagród w Konkursie
jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, takich
jak imię, nazwisko, adresu, numeru tel.
kontaktowego, daty urodzenia. W
przypadku osób nieletnich konieczne jest
również wskazanie danych opiekuna
prawnego celem przesłania nagrody
(imię, nazwisko, adres, numer tel.
Kontaktowego, data urodzenia).
Podane dane będą przetwarzane
wyłącznie w celu przeprowadzenia
niniejszego
Konkursu
a także w związku z wydaniem nagród i
odprowadzeniem podatku, zaś imię i
nazwisko zostanie nadto wykorzystane w
sposób określony § 3 ust. 2. Uczestnik
konkursu wyraża zgodę na publikację
własnego
wizerunku
i
danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska
w mediach tj. prasie, radiu, telewizji i
internecie oraz przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb Konkursu. Zgodę
na publikację wizerunku i danych
osobowych
osoby
niepełnoletniej
wyraża jego opiekun prawny.
Uczestnicy Konkursu akceptując warunki
Regulaminu przyjmują do wiadomości, iż
zostali poinformowani o dobrowolności
podania danych, prawie do wglądu i
poprawiania danych oraz prawie żądania
zaprzestania przetwarzania swoich
danych.
Administratorem Danych Osobowych jest
organizator – dane kontaktowe na terenie
Polski: DEJAMET s.r.o Zygmunta Patera 1
36-06 Głogów Małopolski
4. Przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody

5.

6.
7.

8.

podmiotu danych, w związku z czym
Organizator informuje o prawie do
cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane i
przechowywane
wyłącznie
na
terytorium Polski.
Dane
osobowe
będą
przechowywane do dnia 10.10.2018
Uczestnik ma prawo do żądania od
organizatora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby,
której
dane
dotyczą,
ich
sprostowania,
usunięcia
lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma
prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także o
prawo do przenoszenia danych
Uczestnik ma prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego
(Obecnie do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych a od
daty wejścia w życie nowej ustawy o
Ochronie
Danych
Osobowych
Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych)

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany
postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności
zmian
terminów
poszczególnych czynności konkursowych
oraz zmian specyfikacji nagrody. Informacje
o zmianach powyższego regulaminu będą
zamieszczone
pod
adresem
www.90lattdp.pl

Załącznik numer 1 – nagrody w konkursie
Nagrody ranking Lokalny - Konkurs trwa 28.04.2018 r. do 7.10.2018 r. i jest podzielony 10
edycji.
KATEGORIA OPEN

Wynik

Miejsce I
Miejsce II
Mejsce III

Nagroda
Medal +
Koszulka
Medal +
Koszulka
Medal +
Koszulka

Wartość
Brutto w pln
50

Ilość

1
50
1
50
1

KATEGORIA JUNIOR

Wynik

Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

Nagroda
Medal +
Koszulka
Medal +
Koszulka
Medal +
Koszulka

Wartość
Brutto w pln
50

Ilość

1
50
1
50
1

KATEGORIA MŁODZIK

Wynik

Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

Nagroda
Medal +
Koszulka
Medal +
Koszulka
Medal +
Koszulka

Wartość
Brutto w pln
50

Ilość

1
50
1
50
1

Nagrody główne na koniec sezonu wynikające z rankingu ogólnopolskiego - Konkurs trwa od
28.04.2018 r. do 7.10.2018.

KATEGORIA OPEN

Wynik

Nagroda
Medal + Rower

Miejsce I

Miejsce II
Miejsce III

Wartość
Brutto w pln
28 000

Colnago CX
ZERO
Medal + Rower
Merida Scultura
300
Medal + Bon na
zakup roweru

Ilość

1
4300
1
2000
1

KATEGORIA JUNIOR

Wynik

Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

Nagroda
Medal + Bon na
zakup roweru
Medal + Bon na
zakup roweru
Medal + Bon na
zakup roweru

Wartość
Brutto w pln
1800

Ilość

1
1500
1
1200
1

KATEGORIA MŁODZIK

Wynik

Miejsce I
Miejsce II
Miejsce III

Nagroda
Medal + Bon na
zakup roweru
Medal + Bon na
zakup roweru
Medal + Bon na
zakup roweru

Wartość
Brutto w pln
1200

Ilość

1
1000
1
800
1

