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REGULAMIN KONKURSU 

„KRĘCIMY DLA BIAŁEJ PODLASKIEJ” 

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu „Kręcimy dla Białej Podlaskiej” jest Miasto Biała Podlaska, zwane 

dalej Organizatorem oraz Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego 

w Białej Podlaskiej, zwane dalej Współorganizatorem. Konkurs odbywa się w ramach 

rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”, tj. konkursu organizowanego przez Miasto 

Bydgoszcz. Udział w konkursie „Kręcimy dla Białej Podlaskiej" uzależniony jest 

od spełnienia wszelkich wymogów formalnych wymaganych w konkursie o „Puchar 

Rowerowej Stolicy Polski". Miasto Biała Podlaska jest jednocześnie Organizatorem 

Lokalnym w rywalizacji pomiędzy miastami. 

 

2. Regulamin konkursu określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia konkursu 

pn. „Kręcimy dla Białej Podlaskiej”, zwanego dalej konkursem. Odbiorcą/adresatem 

konkursu są: osoby fizyczne – bez względu na miejsce zamieszkania, a nadawcą Miasto 

Biała Podlaska, za pośrednictwem Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej.  

 

3. Informacje o konkursie są dostępne w siedzibie Organizatora Lokalnego: Urząd Miasta 

Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, 

tel. 83/341-69-90.  

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

1. Celem konkursu jest:  

1) propagowanie aktywnego stylu życia,  

2) promocja turystyki rowerowej,  

3) promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu,  

4) promocja Miasta Biała Podlaska, 

5) udział w rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”.  

 

§ 3 

Uczestnictwo 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie zainteresowane osoby 

fizyczne spełniające warunki, o których mowa poniżej.  

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:  

1) pobranie aplikacji „Aktywne Miasta” i dołączenie do rywalizacji o „Puchar 

Rowerowej Stolicy Polski” oraz wyboru Lokalnego Organizatora, tj. Miasta Biała 

Podlaska,  

2) przestrzeganie niniejszego Regulaminu i Regulaminu rywalizacji o „Puchar 

Rowerowej Stolicy Polski”, 

3)  przystąpienie do rywalizacji w okresie od dnia 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.  
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3. Przystąpienie do rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” i wybranie Białej 

Podlaskiej jako miasta dla którego uczestnik „kręci kilometry”, jest równoznaczne 

z udziałem w konkursie „Kręcimy dla Białej Podlaskiej”.  
 

§ 4 

Zasady Konkursu „Kręcimy dla Białej Podlaskiej” 

 

1. Konkurs odbywa się poprzez aplikację „Aktywne Miasta”.  

 

2. Do konkursu można przystąpić od dnia 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.  

 

3. W rywalizacji i konkursie liczone są wyłącznie przejazdy rowerowe, w terminie od dnia 

01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. 

 

4. Przystępując do rywalizacji i do udziału w konkursie uczestnik ma obowiązek wybrać 

Miasto Biała Podlaska, dla którego zbierane są kilometry w ramach rywalizacji między 

miastami.  

 

5. Wybór miasta nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. 

Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza 

granicami kraju również może przystąpić do rywalizacji i udziału w konkursie wybierając 

jednocześnie Miasto Biała Podlaska. 

  

6. Wyniki wraz ze statystykami na bieżąco są publikowane zarówno na stronie internetowej 

aktywnemiasta.pl, jak i w aplikacji „Aktywne Miasta”.  

 

7. Organizator rywalizacji zastrzega sobie prawo do wykluczenia wszelkich przejazdów, 

które są wg niego wątpliwe.  
 

§ 5 

Klasyfikacje 

 

1. Podstawą klasyfikacji w rywalizacji i konkursie są prawidłowo wykonane przejazdy 

Uczestników zgodnie z zapisami § 3 niniejszego Regulaminu.  

 

2. Klasyfikacja będzie prowadzona na zasadzie sumy wszystkich kilometrów przejechanych 

przez danego Uczestnika na rzecz Miasta Biała Podlaska w obrębie danej grupy.  

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Spośród wszystkich uczestników konkursu „Kręcimy dla Białej Podlaskiej” zostaną 

wyłonieni następujący laureaci w trzech kategoriach: 

1) nagroda indywidualna za 3 pierwsze miejsca: 

a) najlepsza kobieta (bez względu na wiek), 

b) najlepszy mężczyzna (bez względu na wiek),  

c) najlepszy uczeń  lub uczennica  szkoły podstawowej, 

d) najlepszy uczeń lub uczennica  szkoły ponadpodstawowej. 

2) nagroda grupowa za 3 pierwsze miejsca: 

a) najlepsza szkoła (spośród wszystkich szkół), 
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b) najlepsza grupa rowerowa, klub sportowy/rekreacyjny, 

c) najlepsza instytucja. 

 

2. Przez określenie „najlepsza” rozumie się tę osobę lub grupę w danej kategorii, 

która w trakcie trwania akcji przejedzie najwięcej kilometrów.  

 

3. Laureaci, w kategoriach wymienionych w § 6 ust.1 niniejszego Regulaminu, otrzymają  

bony na zakup sprzętu sportowego.  

 

4. Osoby, które w trakcie trwania rywalizacji przejechały ponad 500 km oraz 10 najlepszych 

osób, które pobrały aplikację „Aktywne Miasta”, dołączyły do rywalizacji o „Puchar 

Rowerowej Stolicy Polski” oraz dokonały wyboru Lokalnego Organizatora, tj. Miasta Biała 

Podlaska otrzymają upominek specjalny.  

 

§ 7 

Ogłoszenie wyników i promocja laureatów 

 

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie nie później niż 15 dni od zakończenia 

całej rywalizacji.  

 

2. Wyniki konkursu oraz imiona i nazwiska laureatów (po uprzednim uzupełnieniu 

dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych) zostaną podane 

przez Organizatora do publicznej wiadomości na stronie internetowej: 

https://bialapodlaska.pl/  oraz na oficjalnym fanpage-u Miasta Biała Podlaska. 

https://bialapodlaska.pl/

