
Regulamin gry rowerowej RadziONków TRUCK 

14.05-14.06.2022 r. 

 

ORGANIZATOR 

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzionkowie 

ul. Knosały 61A 

41-922 Radzionków 

TERMIN I MIEJSCE 

Rowerowa gra „RadziONków TRUCK” będzie trwała w dniach 14.05 – 12.06.2022r.na 

terenie Radzionkowa, niezależnie od pogody. Miejscem startu jest budynek Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Radzionkowie (ul. Knosały 61A, 41-922 Radzionków). 

CEL 

Gra Miejska organizowana jest w ramach obchodów Dni Miasta 2022. Jej celem jest 

promocja atrakcji miasta oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

UCZESTNICY 

Uczestnikami Gry są osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie poruszające się 

na rowerach, startujące indywidualnie lub w grupach. Osoby niepełnoletnie powinny 

znajdować się pod opieką opiekunów prawnych lub posiadać ich zgodę na samodzielne 

uczestniczenie w Grze. 

WARUNKI UDZIAŁU W GRZE 

1. W trakcie gry każdy uczestnik musi posiadać: 

• kartkę oraz długopis, 

• telefon z dostępem do Internetu oraz z możliwością odczytywania kodów QR 

bądź aplikację odczytującą kody QR. 

2. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. 

Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni 

o zachowanie szczególnej ostrożności.  

3. Uczestnicy biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 

4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

5. Członkowie Zespołu muszą przemieszczać się po trasie i wykonywać zadania razem. 

6. W trosce o własne bezpieczeństwo Uczestnicy mają obowiązek posiadać kaski rowerowe. 



7. Udział w Grze jest bezpłatny. 

PRZEBIEG GRY 

Zadaniem Uczestników jest odwiedzenie wskazanych przez Organizatora miejsc i wykonanie 

zadań związanych z tematem Gry. 

NAGRODY 

Po stwierdzeniu przez Organizatora prawidłowego wykonania zadań każdy z Uczestników 

otrzyma prawo do udziału w losowaniu nagród. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu 

facebooko’wym Organizatora. Osoby nagrodzone otrzymają potwierdzenie wygranej poprzez 

wiadomość mailową na podany wcześniej adres mailowy. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik biorący udział w grze wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/W. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

Radzionkowie przy ul. Knosały 61A. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 

Radzionkowie wyłącznie w celu promocji działalności, przygotowania relacji 

z działalności oraz sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Udział w grze jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy 

do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionej zmiany Regulaminu. 


