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REGULAMIN KONKURSU „ROWEREM NA UCZELNIĘ” 

W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE 

 

 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KAMPANII SPOŁECZNEJ 

1.1 Organizatorem Kampanii „Rowerem na uczelnię", zwanej dalej Konkursem, jest 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, we współpracy                      
z Urzędem Miasta Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-109, Lublin; zwani dalej Organizatorem.  
 
1.2 Konkurs realizowany jest za pośrednictwem kuponów umieszczonych we wskazanych 
przez Organizatora punktach. Każdy z Uczestników, przystępując do niniejszego Konkursu, 
wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje się stosować do Regulaminu Konkursu.  
 
1.3. Punkty odbioru kuponów i lokalizacja urn konkursowych:  
- ul. Akademicka 12, portiernia 
- ul. Akademicka 13, portiernia 
- ul. Akademicka 15, portiernia (AGRO II) 
- ul. Dobrzańskiego, portiernia 
- ul. Doświadczalna 44, portiernia 
- ul. Głęboka 28, portiernia 
- ul. Leszczyńskiego 7, portiernia 
- ul. Leszczyńskiego 58, portiernia 
- ul. Skromna 8, portiernia 
 
1.4 Konkurs rozpoczyna się 13.04.2015 r. i trwa do 12.06.2015 r.  
 
2.CELE KONKURSU 

Celem Konkursu jest promocja ekologicznych środków transportu: komunikacji rowerowej                     
i komunikacji publicznej. 
  
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby studiujące lub zatrudnione w Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie.  
 
4. ZASADY KONKURSU 

4.1 Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie wypełnić kupon konkursowy i wrzucić go 
do jednej z urn wskazanych przez Organizatora w punkcie 1.3  regulaminu. Wzór kuponu 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  
 
4.2 Pobranie i wypełnienie kuponu konkursowego przysługuje osobom, które spełnią warunek 
– przyjadą rowerem do miejsca pracy / studiowania.  
 
4.3 Za każdy przyjazd do miejsca pracy rowerem przysługuje jeden kupon konkursowy. Każdy 
kto wrzuci poprawnie wypełniony kupon konkursowy weźmie udział w losowaniu nagród. 
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4.4 Losowanie upominków będzie się odbywać wśród wszystkich kuponów wrzuconych do urn 
od dnia poprzedniego losowania. Losowania upominków będą się odbywały w dniach 12 maja 
(wtorek) oraz 16 czerwca 2015 r. (wtorek).  
 
5. NAGRODY i UPOMINKI 

5.1 Wszystkie kupony spełniające postanowienia Regulaminu wezmą udział w losowaniu 
nagród.  
 
5.2.Nagrodami w konkursie są:  
 
5.2.1. Nagrody pozyskane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:  

 Nagroda GŁÓWNA – 2 bony na kwotę 300 zł do sklepu sportowego (1 bon na 
losowanie) 

 4 wejściówki weekendowe do  Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP w Lublinie na  
basen w semestrze zimowym 2015 (2 wejściówki na losowanie) 

 10 wejść  jednorazowych do  Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP w Lublinie na  
basen (5 wejściówek na losowanie) 

 5 wejść jednorazowych do  Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP w Lublinie na  fitness 
i salę aerobową  (2 wejściówki w losowaniu majowym i 3 w czerwcowym) 

 5 wejść jednorazowych do  Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP w Lublinie na  salę 
aerobową  i siłownię (3 wejściówki w losowaniu majowym i 2 w czerwcowym) 

 10 zestawów gadżetów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  (5 zestawów na 
losowanie)    

 
5.2.2. Nagrody pozyskane przez Miasto Lublin:  

 3 zestawy gadżetów ufundowane przez Marketing Miasta Lublin  

 20% rabatu na przegląd roweru w Serwisie Rowerowym BIKE BOYS, ul. Głęboka 10/5, 
Lublin 

 2 kupony na zniżkę za zakup roweru w wysokości 10% (do wykorzystania do końca 
lipca 2015 r.), BIKE BOYS, ul. Głęboka 10/5, Lublin 

 2 jednorazowe wejściówki na basen na ul. Łabędziej ufundowane przez MOSiR Lublin  

 vouchery z NEXTBIKE Polska  

 2 wycieczki obejmujące zwiedzanie ARENY Lublin dla 2 osób zorganizowane przez 
ARENĘ Lublin  

 nagroda niespodzianka we współpracy z Ambasadorem Królestwa Danii.  

 kurs udzielania pierwszej pomocy dla 10 osób przeprowadzony przez Magdalenę 
Maleszyk  

 warsztat bezpiecznej nauki jazdy po mieście dla 12 osób przeprowadzony przez 
Michała Wolnego z Towarzystwa dla Natury i Człowieka – Porozumienie Rowerowe.  

 przewodniki „Ogarnij miasto” i gadżety związane z akcją „Rowerem na uczelnię” 
 
5.3 Katalog nagród może ulec zwiększeniu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni                        
za pomocą strony internetowej uczelni i strony uczelni w portalu Facebook. 
 
5.4 Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.  
 
5.5 Zwycięzcy losowania wyrażają zgodę na uczestnictwo w uroczystym wręczeniu nagród                   
z udziałem przedstawicieli mediów.  
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5.6 Uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbędzie się 18.06.2015 r.  
 
6. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

6.1 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej drogą 
telefoniczną lub elektroniczną. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie swoich danych 
osobowych w celu umożliwienia przekazania nagrody.  
 
6.2 Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora ich danych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego 
Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, Uczestnikom serwisu przysługuje prawo wglądu do danych, prawo ich 
poprawiania i usuwania zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. U. nr 133 poz. 883.  
 
6.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i celach związanych                           
z przeprowadzeniem konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz 
wydania nagród zwycięzcom.  
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie 
internetowej www.up.lublin.pl  
  
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie 
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.  
 
7.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego.  
 
7.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2015 r. 
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Załącznik 1 
Wzór kuponu konkursowego 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


