
REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD RZECZOWYCH  

PODCZAS RAJDU ROWEROWEGO – KRĘCI NAS 

BEZPIECZEŃSTWO  

1. Nagrody rzeczowe . 

Wójt Gminy Rzgów ufundował następujące nagrody: 

- Nagroda Główna: rower 

- Nagrody dodatkowe: gadżety 

 2. Warunki wzięcia udziału w losowaniu 

1. W losowaniu nagrody głównej biorą udział wszyscy uczestnicy rajdu 

rowerowego zarejestrowani i posiadający numerek z wykluczeniem pracowników 

Urzędu Gminy Rzgów- organizatorów rajdu wraz z małżonkami i dziećmi. W 

losowaniu pozostałych nagród biorą udział wszyscy zarejestrowani uczestnicy 

rajdu. 

2. Uczestnicy rajdu muszą być obecni obecni podczas losowania nagród. 

 3. Skład komisji losującej oraz jej zadania 

1. W skład komisji wchodzi 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Rzgów Jolanta 

Kopaczewska – Bodo , Małgorzata Kicińska i Monika Lebioda. 

 2. Zadaniami komisji losującej są: 

a. techniczne zorganizowanie i przeprowadzenie losowania, 

b. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszelkich spraw spornych, 

c. zarządzenie ponownego losowania, w przypadku nieobecności osoby 

wylosowanej lub nie uprawnionej do losowania, 

d. nadzorowanie formalności związanych z przekazaniem nagrody, 

3. Komisja zostaje rozwiązana z chwilą przyznania wszystkich nagród. 

 4. Losowanie nagród. 

1. Losowanie nagród odbędzie się 19.06.2022 r. na mecie rajdu w Rzgowie. 

2. Do losowania może być wybrana z widowni losowa osoba. 



3. Po każdym z poszczególnych losowań prowadzący wyczyta imię i nazwisko 

osoby, która ma otrzymać nagrodę, powtarzając tę informację po około 10 

sekundach. Jeśli po dwukrotnym wyczytaniu przez spikera osoba ta nie zgłosi się 

po nagrodę, nagroda będzie podlegać ponownemu losowaniu. 

 5. Warunki odbioru nagrody. 

1. Zgłoszenie się na scenę w czasie określonym w punkcie 4 ppkt 3. 

 6. Postanowienia końcowe. 

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników losowania będą 

przetwarzane dla doraźnych celów: realizacji losowania, wyłonienia zwycięzców 

i nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, nie będą przechowywane dłużej niż 

będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz regulamin 

losowania. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem uczestnictwa w 

losowaniu i otrzymaniu nagrody. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

losowania. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

 

 


