
 
 
 
Regulamin akcji „Wycieczki z przewodnikiem #2”, organizowanej w ramach 

kampanii #RoweryNaForum  

1. WARUNKI OGÓLNE  

1.1. Organizatorem akcji „Wycieczki z przewodnikiem #2” jest PR Inspiration z siedzibą  

w Krakowie, 31-060 Kraków, Plac Wolnica 13/14 - wpisana do rejestru przedsiębiorców 

pod numerem NIP: 867 1627 115 (zwanym dalej: „Organizator”).  

1.2. Akcja – cykl 9 wycieczek ma na celu zachęcić mieszkańców Koszalina do aktywnego 

spędzania czasu i poznania uroków regionu koszalińskiego. 

1.3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Centrum 

Handlowego Forum Koszalin, ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin (dalej zwana jako 

„Galeria”).  

1.4. Przed wzięciem udziału w akcji zdefiniowany niżej Uczestnik powinien zapoznać się  

z Regulaminem. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu akcji.  

1.5. Regulamin akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

http://wycieczkiroweroweforum.pl/.  

2. CZAS TRWANIA AKCJI  

2.1. Akcja trwa od 25 maja 2022 r. – od momentu uruchomienia zapisów na pierwszą 

wycieczkę do 24 września 2022 r. – dnia, w którym odbędzie się ostatnia wycieczka.  

3. UCZESTNICY AKCJI  

3.1. Uczestnikiem akcji może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała 

na terytorium Polski.  

3.2. W akcji mogą wziąć udział osoby poniżej 18. roku życia, ale na zadeklarowaną 

odpowiedzialność opiekunów prawnych.  

3.3.  Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad ruchu drogowego.  

3.4. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem lokalizacji 

przejazdu uczestników wycieczek.  

3.5. Każdy Uczestnik bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność, będąc świadomym 

aktualnego stanu zdrowia i zagrożeń związanych z wysiłkiem fizycznym i uprawianiem 

jazdy na rowerze. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW. 



 
 
 
4. CELE AKCJI 

4.1. Cele akcji „Wycieczki z Przewodnikiem #2”: 

- promocja zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności Koszalina i okolic, 

- zaproszenie mieszkańców regionu koszalińskiego do aktywności fizycznej, 

- prowadzenie działalności edukacyjnej. 

5. ZASADY  

5.1. Aby wziąć udział w akcji należy dokonać rejestracji na  stronie 

http://wycieczkiroweroweforum.pl/, przesyłając swoje zgłoszenie. 

5.2. Aby przesłać zgłoszenie do udziału w akcji i dokonać poprawnej rejestracji, należy 

uzupełnić formularz i podać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, 

numer telefonu, wiek uczestnika oraz trasę i datę wycieczki. 

5.3. Po poprawnym uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzyma na podany adres e-mail 

potwierdzenie rejestracji do udziału w wycieczce: termin, miejsce spotkania oraz trasę 

wycieczki. 

5.4. Zapisy na każdą z wycieczek zostaną uruchomione w momencie opublikowania 

informacji na tablicy strony https://www.facebook.com/CHForumKoszalin przed każdą 

wycieczką. 

5.5. W razie problemów lub rezygnacji z wybranego terminu uczestnik powinien 

skontaktować się z organizatorem pod adresem: konkursy@prinspiration.pl.  

5.6. W sytuacji, kiedy uczestnik zrezygnuje z udziału w wycieczce, odblokowane zostaną 

zapisy i pojawi się informacja w mediach społecznościowych Forum Koszalin o możliwości 

zapisania do udziału w wycieczce. 

5.7. Jeden uczestnik może wziąć udział w wycieczkach dowolną liczbę razy, jednak musi 

dokonać zapisu na każdą z nich.  

5.8. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji o odbyciu wycieczki w zależności od 

warunków atmosferycznych.  

5.9. W razie zmiany terminu wycieczki z powodów niezależnych od Organizatora, 

Organizator zobowiązuje się poinformować uczestników telefonicznie lub za pomocą 

podanego adresu e-mail. 

5.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie lub niestawienie się 

uczestnika w umówionym miejscu i terminie. 

http://wycieczkiroweroweforum.pl/
https://www.facebook.com/CHForumKoszalin
mailto:konkursy@prinspiration.pl


 
 
 
5.11. W akcji wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora  

w okresie trwania zgłoszeń określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.  

5.12. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez 

to rozumieć poprawnie zarejestrowane zgłoszenie przez stronę 

http://wycieczkiroweroweforum.pl/ .  

5.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system 

informatyczny, indywidualne ustawienia poczty e-mail i nieprawidłowe działanie serwisu 

serwera poczty oraz nieprawidłowe zgłoszenia wynikające ze strony uczestnika – błędne 

wpisanie danych w formularzu zgłoszeniowym.  

5.14. Akceptując regulamin, uczestnik zgadza się na opublikowanie zdjęć, wyrażając 

jednocześnie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych 

Centrum Handlowego Forum Koszalin. 

5.15. Nie dopuszcza się tzw. przejazdów sponsorowanych, w których to osoba bądź grupa 

osób sponsoruje uczestników wycieczek. 

5.16. Limit osób na każdej wycieczce wynosi 15. Po osiągnięciu limitu, możliwość rejestracji 

na dany termin zostanie zablokowana, a uczestnicy zobaczą odpowiednią informację w 

formularzu.  

5.17. Wycieczki odbędą się w terminach: 

• 4 czerwca 

• 18 czerwca 

• 2 lipca 

• 16 lipca 

• 30 lipca 

• 13 sierpnia 

• 27 sierpnia 

• 10 września 

• 24 września 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w zależności od warunków 

atmosferycznych, jednocześnie zobowiązuje się podać informację o zmianie zapisanym 

uczestnikom lub opublikować ją na profilu w serwisach Facebook lub Instagram Forum 

Koszalin. 

5.18. Zapisy na wycieczki zostaną uruchomione zgodnie z informacją zawartą w pkt. 5.4. 

zgodnie z harmonogramem: 

http://wycieczkiroweroweforum.pl/


 
 
 

• 25 maja na wycieczkę 4 czerwca 

• 8 czerwca na wycieczkę 18 czerwca 

• 22 czerwca na wycieczkę 2 lipca 

• 6 lipca na wycieczkę 16 lipca 

• 20 lipca na wycieczkę 30 lipca 

• 3 sierpnia na wycieczkę 13 sierpnia 

• 17 sierpnia na wycieczkę 27 sierpnia 

• 31 sierpnia na wycieczkę 10 września 

• 14 września na wycieczkę 24 września 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zapisów w zależności od warunków 

atmosferycznych, jednocześnie zobowiązuje się podać informację o zmianie zapisanym 

uczestnikom lub opublikować ją na profilu w serwisach Facebook lub Instagram Forum 

Koszalin. 

5.19. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do pobrania aplikacji "Rowery na Forum" na 

swojego smartfona i uruchomienie wskazanej trasy przed wyjazdem na daną wycieczkę  

z przewodnikiem. 

5.20. Aplikację "Rowery na Forum" można pobrać:  

- z Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.forumKoszalin 

- z AppStore:  

https://apps.apple.com/us/app/rowery-na-forum/id1572459983 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE  

6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest PR 

Inspiration z siedzibą w Krakowie, 31-060 Kraków, Plac Wolnica 13/14 - wpisana do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 867 1627 115 (zwanym dalej: „Organizator”).  

6.2. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu akcji zostaną 

usunięte. Wobec doraźnego przechowywania danych w przedmiotowym przypadku 

znajduje odpowiednie zastosowanie art. 2 ust.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.  

6.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z akcją.  

6.4. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926  

z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 



 
 
 
27 kwietnia 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 „RODO”). 

6.5. Podanie danych przez osoby uczestniczące w akcji ma charakter dobrowolny. 

Uczestnikom akcji przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, 

prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich 

przetwarzania przez Organizatora. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu 

na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wszelkie 

oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: 

konkursy@prinspiration.pl lub w siedzibie Organizatora.  

6.6. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach akcji jest jednoznaczne  

z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad akcji opisanych w Regulaminie.  

7. INNE POSTANOWIENIA  

7.1. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.   

7.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania akcji, wynikających  

z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad 

Regulaminu akcji, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika  

z akcji. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej 

odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z akcji.  

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności 

organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji akcji, podwykonawcom 

Organizatora.  

7.4. Wszelkie dodatkowe informacje o akcji związane z jej funkcjonowaniem Uczestnik akcji 

może uzyskać wysyłając e-mail na adres: konkursy@prinspiration.pl.  

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu akcji bez podawania przyczyn, 

jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji.  

7.6. Niniejsza akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach 

hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)  

7.7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje 

Organizator akcji. Decyzje organizatora są ostateczne i niepodważalne. 

mailto:konkursy@prinspiration.pl
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