Regulamin wydarzenia
"IV Bydgoski Charytatywny Wyścig Kaczek Rotary"
I. Cel i założenia wydarzenia :
„IV BYDGOSKI CHARYTATYWNY WYŚCIG KACZEK ROTARY" zwany
w dalszej części "Wyścig", odbędzie się w sobotę 25 czerwca 2022 na Wyspie
Młyńskiej w Bydgoszczy w godzinach 10.00-13.00. Start wyścigu ok. godz.
12:00.
Będzie to akcja towarzysząca znanej i cyklicznej imprezie organizowanej przez
miasto Bydgoszcz "Ster na Bydgoszcz”.
Podczas wydarzenia będziemy opowiadać o naszych dotychczasowych akcjach
charytatywnych, o naszych beneficjentach i celach zbiórki, będziemy także
rozprowadzać dostępne numery startowe. Finałem akcji będzie wyścig 1000
gumowych kaczek oznaczonych kolejnymi numerami na "Młynówce".
1. Wyścig polega na jednoczesnym wrzuceniu gumowych kaczek oznaczonych
numerami na odcinku tzw. "Młynówki", odnogi rzeki Brdy okalającej Wyspę
Młyńską w Bydgoszczy, które niesione nurtem zmierzają do Mety. Kaczki,
które na samym początku przekroczą metę otrzymają cenne nagrody.
Przewidujemy także nagrody specjalne, chociażby dla kaczki, która dopłynie
ostatnia.
Start: Kładka Krzysztofa Klenczona - most nad Brdą-Młynówką,
Meta: Kładka przy "Magicznych schodkach" nad Brdą-Młynówką;
Kaczki są wpuszczone do wody, a po wyścigu wyciągnięte przez naszych
wolontariuszy.
2. Celem przeprowadzenia wydarzenia kulturalno-rozrywkowego jest zebranie
darowizn, które po odliczeniu kosztów, zostaną przeznaczone przez Klub Rotary
Bydgoszcz Stare Miasto na wybrany cel, w tym roku na sprzęt rehabilitacyjny
dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Smukale.
Szczegóły w krótkim video: https://youtu.be/MmpAMSrZrdQ.
3. Wydarzenie - Wyścig jest skierowany do wszystkich osób, które wpłacą
darowiznę w wysokości 50 zł. W zamian otrzymają certyfikat z numerem
kaczki, biorącej udział w wyścigu. Certyfikatem uprawnionym do odbioru
nagrody po wyścigu jest cegiełka otrzymana po wpłacie na miejscu wydarzenia
lub stanowi "e-mail zwrotny" przesłany po wpłacie na konto za pośrednictwem
sieci Internet.
Każda wpłata uzupełnia listę darczyńców, a tym samym listę osób biorących
udział w Wyścigu, którym zostanie przypisana gumowa kaczka o konkretnym
kolejnym numerze porządkowym, co stanowi jednocześnie "numer startowy"
uczestnika wyścigu. Numery nie powtarzają się, a kaczek wystartuje w tym roku
1000, bez względu na ilość darczyńców.

II. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie:
Rotary Club Bydgoszcz Stare Miasto z siedzibą w Byd goszczy;
85-950
Bydgoszcz,
ul.
3
bydgoszczstaremiasto@rotary.org.pl

Maja

6,

KRS:

0000638046.

III. Sposób uiszczenia opłaty - przekazania darowizny - za udział w
wyścigu:
1. Osoby, które chcą wziąć udział w wyścigu przekazują darowiznę na rzecz
Klubu - opłatę w wysokości 50 złotych za kaczkę z kolejnym
przyporządkowanym numerem. Numery nie powtarzają się. Maksymalna
liczba kaczek jaką może zgłosić do wyścigu dana osoba to 100 sztuk.
2. Po wpłacie darowizny, każda osoba uiszczająca opłatę otrzyma od
Organizatora certyfikat oznaczony kolejnym numerem porządkowym, który
jednocześnie stanowi numer startowy, a także dokument potwierdzający, będący
podstawą wydania nagrody, w przypadku zwycięstwa w wyścigu.
3. W wyścigu mogą brać udział jedynie gumowe kaczki, które zostały
dostarczone przez organizatora wyścigu. Organizator nie przewiduje udziału w
wyścigu innych gumowych kaczek.
4. Opłatę za udział w wyścigu można uiścić poprzez:
a) wpłatę darowizny w formie
przedstawicielowi Organizatora wyścigu,

gotówkowej

uprawnionemu

b) w punkcie zorganizowanym w tym celu przez Organizatora w dniu
wyścigu, na Wyspie Młyńskiej, obok placu zabaw dla dzieci lub
c) za pośrednictwem strony www.kaczki2022.pl/numery, gdzie e-mail z
potwierdzeniem wpłaty w formie elektronicznej na wskazany rachunek
bankowy traktowany będzie jak certyfikat.
5. W przypadku uiszczenia opłaty wpisowej za udział w wyścigu poprzez
zapłatę w formie elektronicznej (przelew), osobie dokonującej wpłaty
Organizator prześle na adres e-mail wskazany podczas przekazywania
darowizny numer identyfikacyjny gumowej kaczki przypisanej dla danej osoby,
stanowiący jednocześnie numer startowy. Numer ten należy okazać przy
odbiorze nagrody, w przypadku zwycięstwa w wyścigu.
6. Każda osoba uiszczająca opłatę wpisową w formie gotówkowej lub w formie
płatności elektronicznej, zostaje wpisana na listę uczestników wyścigu i jest
zobowiązana podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub
adres e-mail, co stanowi jednoczesną akceptację regulaminu oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu, w
celu i na potrzeby związane z konkursem, w tym na publiczne ogłoszenie danych

personalnych, w przypadku zwycięstwa kaczki uczestnika wyścigu, zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z
2014r. poz. 1182 ze zm.) .
7. Osoba która nie dopełni obowiązku określonego w pkt 6, zostanie
zdyskwalifikowana z wyścigu, przy czym darowizna nie podlega zwrotowi.
IV. Miejsce i przebieg Wyścigu Kaczek
1. Miejscem przebiegu wyścigu jest odcinek tzw. "Młynówki", odnogi rzeki
Brdy okalającej Wyspę Młyńską w Bydgoszczy, odcinek liczy około 350
metrów.
2. Przed startem kaczki "demokratycznie" zajmą losowe pozycje startowe i
zostaną wyrzucone do wody w widowiskowy sposób z Kładki im. Krzysztofa
Klenczona w Bydgoszczy.
3. Start nastąpi na sygnał przedstawiciela Organizatora, aby wszystkie kaczki
wyrzucić do wody możliwie jednocześnie ze wskazanej Kładki .
4. Kolejność wpływu gumowych kaczek na metę będzie ustalana przez trzech
członków komisji powołanej przez Organizatora.
5. Kaczki "żerujące w szuwarach" będą z nich w miarę możliwości jak
najszybciej wypłaszane i zmuszane do dalszego wyścigu. W momencie oporu
kaczki Organizator nie ma obowiązku wyciągnięcia jej z rzeki, jeśli jest to
technicznie niemożliwe bądź powoduje zakłócenia w przebiegu całego wyścigu.
6. Koniec wyścigu nastąpi po ogłoszeniu końca przez sędziego głównego,
którym jest Prezydent Klubu Rotary Bydgoszcz Stare Miasto. Prezydent Klubu
rozsądza ewentualne protesty zawodników.

V. Nagrody:
1. Każdy z uczestników wyścigu po zakończonym wyścigu będzie mógł odebrać
pamiątkową małą gumową kaczkę do godziny 13.00 w dniu wyścigu. Prawo do
własności kaczek nieodebranych po wyścigu przechodzi na Organizatora.
2. Dla osób posiadających kaczki z numerem startowym i startujące w wyścigu,
przewidziano nagrody, za zajęcie miejsc w wyścigu:
I miejsce - telewizor
II miejsce – rower
III miejsce - iRobot
IV miejsce – tablet
V miejsce – zestaw kosmetyków
Ostatnie miejsce przelot nad Bydgoszczą

Nastąpi także losowanie nagród, pośród nich znajdą się vouchery na plenerową
sesję fotograficzną, tort, pizzę, kolację, zakup garmażerki, lody czy usługę
fryzjerską.
Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród (lub ich podziału) z przyczyn
niezależnych od niego.
Osoby niezainteresowane nagrodami lokalnymi, które będą do zrealizowania
wyłącznie w Bydgoszczy lub w okolicach Bydgoszczy powinny podczas
wpłacania darowizny zaznaczyć odpowiednio oznaczone pole. W wypadku
zaznaczenia tej opcji, gdy zostanie wylosowany podporządkowany im numer
startowy, podejmiemy ponowne losowanie danej nagrody lokalnej i przejdzie
ona na kolejną osobę.
3. Informacje o zwycięzcach oraz dodatkowych nagrodach, które będą rozlosowane
wśród uczestników wyścigu, ukażą się najpóźniej dwa dni po wyścigu na profilu Klubu
Rotary
Bydgoszcz
Stare
Miasto
na
portalu
Facebook
(www.facebook.com/RotaryBydgoszczStareMiasto)
4. W celu odebrania nagrody niezbędne jest okazanie potwierdzenia wpisu na
listę zawodników (certyfikat) wydanego przy dokonaniu zapisu lub okazaniu
maila przesłanego drogą elektroniczną.
5. Osoby, które nie zgłoszą się na rozdanie nagród do organizatora bezpośrednio
po zakończeniu wyścigu, w pobliży Mety, zostaną poinformowane o
zwycięstwie oraz wylosowanych nagrodach na pod any numer telefonu
kontaktowego lub adres e-mail, a numery kaczek wraz z przypisanymi im
nagrodami zostaną ogłoszone po wyścigu przy Mecie lub na profilu Klubu
Rotary Bydgoszcz Stare Miasto na portalu Facebook.
6. Nieodebrane nagrody, będą czekały na szczęśliwców do odbioru do końca
sierpnia 2022 roku. Szczegóły odbioru ustalane będą indywidualnie.
VI. Postępowanie reklamacyjne:
1. Uczestnik wyścigu, który nie zgadza się z wynikiem wyścigu może złożyć
reklamację co do wyników wyścigu w ciągu 2 dni od dnia przeprowadzenia
wyścigu, w formie pisemnej przesłanej na adres Organizatora, wskazany w
regulaminie.
2. Organizator jest zobowiązany rozpoznać reklamację w terminie 7 dni od daty
jej wpłynięcia do siedziby Organizatora.
3. Decyzja w sprawie reklamacji dotyczących konkursu będzie ostateczna.

VII. Ochrona Danych Osobowych:
•
Administratorem danych jest Klub. W sprawach dotyczących danych
osobowych
można
kontaktować
się
mailowo:

bydgoszczstaremiasto@rotary.org.pl lub kierując pismo na wskazany adres
miejsca spotkań, w City Hotel, ul. 3-go Maja 6, 85-950 Bydgoszcz.
•
Dane będą przetwarzane w związku z przekazaniem darowizny otrzymaniem w zamian certyfikatu/cegiełki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
dalej: „RODO”), spełnienia obowiązków prawnych wynikających m. in. z
przepisów rachunkowo-podatkowych (podstawa prawną jest art. 6 ust 1 lit. c)
RODO) oraz w celu realizacji uzasadnionego naszego interesu tj. ustalenie i
dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz prowadzeniu marketingu
bezpośredniego (podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO).
•
Podanie danych jest warunkiem otrzymania certyfikatu, a ich niepodanie
uniemożliwi udział w wydarzeniu.
•
Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
oraz przez okres wymagany właściwymi przepisami rachunkowopodatkowymi.
•
W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być nasi
podwykonawcy, m.in. wsparcie IT, banki, sponsorzy.
•
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich
przenoszenia, o ile ograniczenia tych uprawnień nie wynikają z obowiązujących
przepisów. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej
danych osobowych (w tym w celach marketingowych) oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
•
Każdej osobie, której dane są przetwarzane na podstawie zgody
przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Aby cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowomarketingowej należy wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail:
bydgoszczstaremiasto@rotary.org.pl
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator Wyścigu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z
uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe
oraz promocyjne, które będą publikowane w Internecie lub transmisjach
radiowo-telewizyjnych oraz publikacjach prasowych i książkowych, bez prawa
ze strony uczestnika wyścigu do formułowania jakichkolwiek roszczeń o
charakterze cywilnym lub materialnym w stosunku do Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo bezterminowego wykorzystania
materiałów zgromadzonych w pkt. VII ust. 1 Regulaminu, w tym Organizator
zastrzega sobie prawo umieszczania danych wielokrotnie na elektronicznych
nośnikach danych, w katalogach, na stronie internetowej Organizatora, w
materiałach promocyjno- reklamowych.
3. Do spraw nie uregulowanych w przedmiotowym regulaminie będą miały
zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Sądem właściwym
do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

