
LOVEROWER 
POZNAJEMY ŚCIEŻKI ROWEROWE GOLENIOWA

Regulamin Rowerowej Gry Terenowej 
,,LoveRower” - poznajemy ścieżki rowerowe Goleniowa. 

I. Informacje ogólne.
1. Organizator:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie (ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów, 

914182104, www.osir.goleniow.pl, osir@osir.goleniow.pl).
Osoby do kontaktu: Małgorzata Zera, Magdalena Jakubowska, tel. 914182104 wew. 10 i 11, w 
godzinach pracy sekretariatu – pn-pt. w godz. 8.00-15.30.

2. Partnerzy gry terenowej:
a) Gmina Goleniów.
b) Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
c) Powiat Goleniowski.

3. Teren gry: gmina i powiat goleniowski.
4. Terminy prowadzenia gry:  

a) trasa rowerowa 1 – 13.07.2021 – 25.07.2021 
b) trasa rowerowa 2 – 26.07.2021 –   8.08.2021
c) trasa rowerowa 3 –   9.08.2021 – 22.08.2021 
d) trasa rowerowa 4 – 23.08.2021 – 31.08.2021 

5. Uczestnicy: rowerzyści, osoby indywidualne lub drużyny / rodziny maksymalnie 5 członków.
6. Udział w grze terenowej jest bezpłatny.

II. Zasady gry terenowej.
1. Poszczególne trasy ogłaszane będą na stronie OSiR w dniu rozpoczęcia każdej z tras, podane w

rozdz. I punkt 3.
2. Udział  w grze terenowej polega na przejechaniu dowolnej  ilości  tras  wyłącznie w terminie

określonym w rozdz. I punkt 3. i przesłanie na adres osir@osir.goleniow.pl wymaganych przy
każdej z tras potwierdzeń przebycia. Opis i zasady pokonania każdej trasy będą podawane w
oddzielnych komunikatach.

3. Z  przebiegiem  tras  zapoznać  się  można  poprzez  aplikację  West  is  the  best  (do  pobrania
bezpłatnie w Sklep Play), w zakładce trasy rowerowe. Są tam zamieszczone opisy i przebieg
tras wykorzystywanych do niniejszej gry terenowej. Każdy uczestnik może również pobrać z
sekretariatu OSiR, BOI UGiM lub CIT mapę turystyczną w wersji papierowej z naniesionymi
trasami rowerowymi. 

4. Każda z czterech tras zlokalizowana jest na na terenie Gminy Goleniów.

http://www.osir.goleniow.pl/
mailto:osir@osir.goleniow.pl
mailto:osir@osir.goleniow.pl


5. Zadaniem uczestników jest odnalezienie, wykonanie  wszystkich elementów gry i uzupełnienie
karty poprawnymi odpowiedziami.

6. Rozwiązania  zadań  należy  przesłać  elektronicznie  na  adres:  osir@osir.goleniow.pl,  lub
dostarczyć  do  sekretariatu  OSiR  (stadion  miejski  Goleniów),  najpóźniej  dwa  dni  po
zakończeniu terminu pokonania trasy. Szczegółowe wymagania oraz formaty plików określone
będą w szczegółowych zadaniach dla każdej z tras.

7. Rozstrzygnięcie dla każdej z tras gry terenowej zostanie opublikowane na stronie Organizatora:
www.  osir.goleniow.pl   i w mediach społecznościowych po zakończeniu każdej z tras nie później
niż 7 dni po zakończeniu zabawy.

III. Uczestnicy gry terenowej. 
1. W grze mogą wziąć udział osoby indywidualne lub drużyny / rodziny złożone z maksymalnie 5

osób. 
2. Graczy nie obowiązuje limit wiekowy. Gracze niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica lub

opiekuna  prawnego  na  udział  w  grze,  którego  skan  razem  z  rozwiązaniami  zadań  należy
przesłać na adres OSiR lub dostarczyć do siedziby OSiR.

3. Daną trasę pokonujemy na rowerze.
4. Grę można rozpocząć w dowolnej chwili wyłącznie w terminach określonych w rozdz. I pkt 3. 

IV. Zobowiązania uczestników gry terenowej.
1. Biorący udział w grze, gracze lub ich pełnoletni opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się z

regulaminem i go akceptują.
2. Gracze  zobowiązani  są  do  zachowania  uczciwości  i zasad  fair-play  w stosunku do  innych

graczy.  
3. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych

związanych z COViD. 
4. Uczestnik  zabawy  ma  obowiązek  samodzielnego  wyposażenia  się  w  materiały  ochrony

osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
5. Każdy  uczestnik  biorący  udział  w  grze  potwierdza  znajomość  i  jest  zobowiązany  do

zachowania zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach. 
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać sprawny i zgodny z przepisami rower. 
7. Organizator  przypomina  o  zabraniu  ubioru  rowerowego  dopasowanego  do  warunków

pogodowych, kasku oraz posiłku regeneracyjnego i wody.

V. Nagrody.
1. Każdy  uczestnik  /  drużyna  lub  rodzina,  która  prześle  zgłoszenie  i  rozwiązania  zadań  w

regulaminowym terminie otrzyma pamiątkowy medal ukończenia trasy gry rowerowej.
2. Pośród  wszystkich  uczestników  każdego  z  terminów  osobno  rozlosowane  zostaną  nagrody

rzeczowe w postaci: voucherów na rejsy tramwajem wodnym, weekendów z 2 noclegami na
terenie  Mariny  Lubczyna,  karnetów  na  lodowisko  OSiR,  bonów  do  wykorzystania  w
wypożyczalni  sprzętu  wodnego  w  Lubczynie  (kajaki,  rowery  wodne,  deski  SUP),  sprzętu
sportowego i rekreacyjnego. Nagrody w postaci voucherów do wykorzystania do 31.08.2022 r.
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3. Wśród osób, które pokonają wszystkie cztery trasy rozlosowana zostanie nagroda specjalna w
postaci jednodniowego, pięciogodzinnego rejsu na s/y Goleniów dla 5 osób po jeziorze Dąbie.

4. Każda osoba indywidualna to  jeden los  w losowaniu.  W przypadku drużyn /  rodzin  każdy
członek drużyny / rodziny to jeden los w losowaniu maksymalnie drużyna /rodzina może mieć
5 losów w losowaniu.

5. Nagrody w jednym losowaniu się nie dublują.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie 

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w zabawie. Dotyczy to w szczególności 
zmian terminów poszczególnych czynności dotyczących zabawy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji  niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania

gry. 
4. Odpowiedzialność  za  niesprawny sprzęt  lub  złamanie  przepisów ruchu drogowego ponoszą

wyłącznie uczestnicy gry terenowej lub ich opiekunowie prawni.
5. Drobne  naprawy można  wykonać  przy  użyciu  stacji  napraw rowerów znajdującej  się  przy

Centrum  Informacji  Turystycznej  w  Bramie  Wolińskiej,  na  terenie  Ośrodka  Wodnego  w
Lubczynie (przy Kubryku).

VII. Ochrona Danych Osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 25, 72-

100 Goleniów
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail:  bkaniuk@proinspektor.pl Telefon:  608

442 652
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem

i  udokumentowaniem  gry  terenowej,  losowaniem,  wydaniem  i  odbiorem  nagród,
ogłoszeniem listy nagrodzonych na stronach internetowych organizatora, na podstawie Art.
6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.

d) dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od zakończenia i rozliczenia gry;
e) każdy uczestnik posiada prawo do dostępu treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,
prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia   zgody  w  dowolnym  momencie  bez
wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody
przed cofnięciem;

f) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;



g) podanie  przez  uczestnika  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  uczestnik  jest
zobowiązany  do  ich  podania,  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie
wyłączenie z losowania nagród rzeczowych.

2. Przetwarzanie  danych,  o  których  mowa  w  ustępie  1  niniejszego  paragrafu,  w  związku  z
udziałem  w  grze  obejmuje  także  publikację  imienia  i  nazwiska  uczestnika  wraz  z  nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku - w każdy sposób, w jaki publikowana lub
rozpowszechniana będzie informacja o grze terenowej.

VIII. Wykorzystanie wizerunku i nadesłanych rozwiązań zadań.
1. Uczestnik nadsyłając do organizatora rozwiązanie zadań oświadcza, że jest autorem materiałów

(zdjęć, filmów lub innych form) dokumentujących pokonanie tras i przysługuje mu pełnia praw
autorskich tak majątkowych, jak osobistych materiałów.

2. Uczestnik oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie do przesłanych
materiałów. 

3. Uczestnik biorąc udział w grze terenowej jednocześnie udziela organizatorowi niewyłącznej i
nieograniczonej  terytorialnie  zgody na wykorzystanie  utrwalonego wizerunku  i  nadesłanych
materiałów  stanowiących  rozwiązanie  zadań  gry  terenowej,  na  następujących  polach
eksploatacji:
a) Utrwalanie  i  zwielokrotnienie  jakąkolwiek  znaną  techniką  oraz  rozpowszechnianie  w

dowolnej formie.
b) Udostępnianie oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek,

w celu wykorzystania do promocji partnera w zakresie jego działalności.
c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
e) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym.

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
h) Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w grze z przesłanych przez uczestnika materiałów. 


