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Regulamin „Bydgoskiego Biegu Urodzinowego” 

 

1. Organizator: Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1 

2. Termin: 17 – 19  kwietnia 2021 r.  

3. Miejsce: Miasto Bydgoszcz 

4. Program: 

17 kwietnia 2021, godzina 00:01 – inauguracja rywalizacji 

17 kwietnia 2021, godzina 19:04 – wysyłka konkursowych maili  

18 kwietnia 2021, godzina 19:04 – wysyłka konkursowych maili  

19 kwietnia 2021, godzina 19:04 – wysyłka konkursowych maili, zakończenie rywalizacji 

20 kwietnia 2021, godzina 14:00 – ogłoszenie wyników konkursu 

 

5. Trasa:  

Dystans nie mniejszy niż 5 km pokonany na terenie Bydgoszczy. Wybór konkretnej trasy biegowej, nawierzchni, ilość 

przewyższeń zależy wyłączenie od Uczestnika Bydgoskiego Biegu Urodzinowego i nie wpływa na ostateczny wynik 

konkursowy.  

 

6. Charakterystyka przedsięwzięcia: 

A. „Bydgoski Bieg Urodzinowy” ma charakter rekreacyjny.  W biegu może wziąć udział każdy, niezależnie               

od wieku, przygotowania fizycznego, umiejętności. Bieg ma charakter symboliczny, okazjonalny                       

– jest organizowany by upamiętnić nadanie Bydgoszczy praw miejskich. Podczas biegu nie będzie 

prowadzona rywalizacja sportowa.   

B. Zadaniem uczestnika Biegu jest pokonanie dystansu nie mniejszego niż 5 km. Dystans musi zostać 

pokonany na dowolnej trasie w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy z włączoną i poprawnie 

funkcjonującą aplikacją Aktywne Miasta. Wszelkie informacje związane z instalacją i obsługą aplikacji                  

są dostępne na stronie www.aktywne.miasta.pl. 

C. Pomiar czasu i dystansu będzie realizowany za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta 

dostępnej na system Android oraz iOS. Pomiar czasu i dystansu ma jedynie charakter poglądowy,                    

nie jest klasyfikowany ani honorowany przez federacje sportowe, może odbiegać od wyników pomiarów 

realizowanych przez profesjonalne lokalizatory sportowe.  

D. Udział w biegu jest bezpłatny. Nie obowiązuje limit Uczestników.  

E. Organizator przygotował nagrody dla Uczestników Biegu. Otrzymanie nagrody nie jest uzależnione                    

od uzyskanego wyniku sportowego, ani od czasu pokonania dystansu. Zasady przyznawania nagród zostały 

uszczegółowione w punkcie 7 niniejszego regulaminu.  

7.  Nagrody: 

A. Organizator przygotował 15 nagród dla Uczestników Bydgoskiego Biegu Urodzinowego. Każda z nagród             

to słuchawki firmy JBL model TUNE 500 BT. Wartość rynkowa jednej nagrody nie przekracza 200 zł.  

B. Jeden Uczestnik biegu może wygrać jedną nagrodę.  

C. Zasady rywalizacji o nagrody: 

a) CEL SPORTOWY: Użytkownik walczący o nagrody musi zrealizować cel sportowy, tj. przebiec           

nie mniej niż 5 km po dowolnej trasie w granicach administracyjnych Bydgoszczy w dniach                           

17, 18 lub 19 kwietnia 2021 r. z włączoną i poprawnie działającą aplikacją Aktywne Miasta.   
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b) ZABAWA FOTOGRAFICZNA: Organizator rozmieści w dniach 17 – 19 kwietnia 2021 r. na terenie 

Bydgoszczy 10 bannerów z logotypem akcji „Aktywne Miasta”. Bannery zostaną rozmieszczone                   

w widocznych, ogólnodostępnych miejscach. Zadaniem Uczestnika zabawy jest sfotografowanie                  

się przy jednym z bannerów oraz wysyłka zdjęcia na adres konkurs.aktywna@um.bydgoszcz.pl. Poniżej 

znajdują się adresy ekspozycji bannerów: 

 WYŻYNY – Stadion Chemika, ul. Glinki 79 

 FORDON – Szkoła Podstawowa 65, ul. Golloba 7 

 BARTODZIEJE – Balaton, wybieg dla psów, ul. Swarzewska 6E 

 LEŚNE – Stadion Zawisza, ul. Gdańska 163 

 OSOWA GÓRA – Szkoła Podstawowa 64, ul. Sardynkowa 7 

 MIEDZYŃ – Stadion Gwiazdy, ul. Bronikowskiego 45 

 BŁONIE – Liceum Ogólnokształcące IV, ul. Stawowa 39 

 SZWEDEROWO – Szkoła Podstawowa 63, ul. Goszczyńskiego 63 

 CZYŻKÓWKO – Szkoła Podstawowa 16, ul. Koronowska 74 

 PARK PRZEMYSŁOWY – Idea Park, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 

c) ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD: Każdego dnia, tj. 17, 18 i 19 kwietnia 2021 zostanie 

przyznanych 5 nagród. Nagrody otrzymają osoby, które prześlą swoje zdjęcie z jednym z wybranych 

bannerów „Aktywne Miasta” najbliżej godziny 19:04 (słownie: dziewiętnasta cztery). Maile można 

wysyłać 17, 18 i 19 kwietnia. Jedna osoba może wysłać jednego maila przez cały okres trwania akcji. 

Do maila należy załączyć jedno zdjęcie. W przypadku wysyłki kilku maili, pod uwagę brany będzie 

jedynie pierwszy nadesłany, bez względu na dzień wysyłki. Maile nadesłane w kolejnych dniach będą 

ignorowane. Jako godzinę zarejestrowania maila w konkursie Organizator przyjmuje godzinę odbioru 

maila na skrzynce odbiorczej adresu konkurs.aktywna@um.bydgoszcz.pl.  

d) ZAWARTOŚĆ MAILA KONKURSOWEGO: Mail prosimy zatytułować „Aktywne Miasta FOTO”. W treści 

maila prosimy wpisać imię, nazwisko, nr telefonu oraz numer ID dostępny w aplikacji „Aktywne Miasta” 

w panelu użytkownika.  

e) INFORMACJE DODATKOWE: Jakość zdjęć, ich kompozycja nie będą brane pod uwagę. Organizator 

nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia techniczne po stronie Uczestników związane z wysyłką 

fotografii. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 14.00. 

Zwycięzców poinformujemy o wygranej drogą elektroniczną. Pozostałe osoby biorące udział                        

w konkursie nie będą indywidualnie informowane o jego wynikach. Wyniki konkursu zostaną 

opublikowane na stronach internetowych Organizatora.  

8. Odpowiedzialność Uczestników biegu: 

A. Każdy Uczestnik pokonuje trasę Biegu na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan 

zdrowia. Uczestnik biegu deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku 

wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w Biegu.  

B. Przesłanie pracy w ramach konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację na stronie 

internetowej www.bydgoszcz.pl , profilu Miasta Bydgoszczy na Facebooku oraz Instagramie. 
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C. Zgłoszenie pracy na konkurs jest automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestnika zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019 poz.1231).  

 

13. RODO  

A. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą                             

przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.  

B. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych uczestnik może kontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, 

Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.  

C. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody poprzez złożenie pracy konkursowej.  

D. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu.  

E. Dane uczestnika będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

F. Do danych osobowych uczestnika mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy 

informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.  

G. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przez okres pięciu lat.  

H. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika, uczestnik jest uprawniony  

a) do dostępu do swoich danych osobowych.  

b) Poprawiania swoich danych osobowych.  

c) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano            

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy każdorazowo przedłożyć 

stosowną informację w formie pisemnej, opatrzoną własnoręcznym podpisem.  

d) Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

e) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:  

-  zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,  

- potrzeby zapobieżenia usunięcia Uczestnika danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania 

przez Urząd, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,  

f) Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi.  

g) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  


