
Regulamin losowania nagród podczas 

Zawodów Kolarskich na torze z okazji Święta Miasta Kalisza  

„WIELKA NAGRODA KALISZA” 

w dniu 16 czerwca 2019 roku 

 

1. W losowaniu nagród może wziąć udział każdy, kto prawidłowo i czytelnie wypełniony kupon 

przekaże organizatorom w dniu zawodów w wyznaczonym miejscu przed pawilonem głównym na 

stadionie przy Wale Matejki 2 (w godz. 13.30 – 16.00). 

2. Kupony, uprawniające do udziału w losowaniu nagród, zamieszczone zostaną na stronie  

www.ktk.kalisz.pl , www.wzkol.pl, w tygodniku „Życie Kalisza”, „Ziemia Kaliska” , Expresie 

Kaliskim  a także rozdawane będą podczas Zawodów Kolarskich w godzinach 13.30-16.00. 

3. Losowanie nagród odbędzie się dwukrotnie podczas trwania Zawodów Kolarskich, a 

przeprowadzone zostanie na stadionie w przerwie pomiędzy poszczególnymi wyścigami i w czasie 

wyznaczonym przez organizatorów, co uzależnione będzie od przebiegu sportowych zmagań 

(w przerwie 16.05 – 18.00 oraz po zakończeniu zawodów ok. 19.15) 

4. O przybliżonym terminie losowań informować będzie spiker zawodów. 

5. Po każdym z poszczególnych losowań spiker wyczyta imię i nazwisko osoby, która ma otrzymać 

nagrodę, powtarzając tę informację po około 10 sekundach. Jeśli po następnych 10 sekundach osoba ta 

nie zgłosi się po nagrodę, jej losowanie odbędzie się ponownie. 

6. Kupon osoby, która nie zgłosiła się po wylosowaną nagrodę, nie bierze udziału w kolejnych 

losowaniach. 

7. Każdy z uczestników Zawodów Kolarskich może zostać posiadaczem tylko jednej nagrody. Jeśli 

przekaże on organizatorom więcej niż jeden kupon ze swoim imieniem i nazwiskiem, otrzyma tylko 

pierwszą z wylosowanych przez siebie nagród i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach. 

8. Organizatorzy mogą zażądać od osoby, która wylosowała nagrodę, dokumentu potwierdzającego 

tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu, nagroda nie zostanie wydana, a jej losowanie 

odbędzie się ponownie wśród pozostałych. 

9. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do organizatorów Zawodów Kolarskich. 

        

          Organizatorzy 

 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

- uczestnik losowania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez 

organizatora i współorganizatorów, włączając w to wysyłanie wiadomości mailowych zawierających treści organizatora, 

współorganizatorów i treści reklamowe sponsorów zawodów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).  

- uczestnik losowania wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły 

być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach promocyjnych organizatora, współorganizatorów i sponsorów. 

Administratorem danych osobowych uczestników losowania jest Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, 62-800 Kalisz, ul. Wał Matejki 2.  

Dane uczestników losowania będą przetwarzane na podstawie art. 6 oraz 9 RODO . 

Uczestnikowi losowania w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przysługuje prawo: 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych 

- żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania  swoich danych osobowych 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

- przenoszenia danych osobowych 

- wniesienia skargi organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: 

kontakt e-mailowy: ktk.kalisz@.wp.pl 

kontakt za pomocą poczty tradycyjnej: 

Kaliskie Towarzystwo Kolarskie, ul. Wał Matejki 2 , 62-800 Kalisz 

http://www.wzkol.pl/
mailto:ktk.kalisz@.wp.pl

