
Regulamin 

Miejskiej gry rowerowej

„Świętojańska Noc Rowerowa”

§ 1
Założenia

1. Niniejszy  Regulamin  (zwany  dalej  „Regulaminem”)  ustala  i  reguluje  zasady 

przeprowadzenia  Miejskiej  gry  rowerowej  pod  nazwą  „Świętojańska  Noc 
Rowerowa”, nazywanej dalej „GRĄ”.

2. Organizatorem Gry jest Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Kasprzaka 10/16, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000011571, zwany dalej „ORGANIZATOREM” lub BGŻ SA .

3. Partnerem GRY jest Ski Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 stycznia 
36/38,  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego 
prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy,  XII  Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 126879,  zwana dalej  „PARTNEREM” lub 
„Ski Team”. 

§ 2
Warunki uczestnictwa w Grze

1. Uczestnikiem  Gry  może  być  każda  pełnoletnia  osoba  fizyczna,  w  tym  także 
pracownicy Ski Team oraz członkowie  ich rodzin,  a także pracownicy BGŻ S.A. oraz 
członkowie ich rodzin, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Uczestnikami  Gry  nie  mogą  być  pracownicy  ORGANIZATORA  biorący  udział  w 
opracowaniu regulaminu i organizacji Gry oraz członkowie ich rodzin.

3. Uczestnik  Gry  zobowiązany  jest  w  szczególności  do  podania  swoich  danych 
osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu komórkowego) w 
punkcie startowym. 

4. Uczestnik może  wyrazić zgodę na wykorzystanie jego  danych osobowych, o których 

mowa w ust. 3, przez Organizatora  w jego działaniach marketingowych. 

5. Uczestnicy  rozpoczynają  Grę  w  jednym  z  18  (osiemnastu)  punktów  startowych 
wymienionych w   § 3 ust. 6 (Oddziały BGŻ SA).

§ 3
Zasady Gry

1. Warunkiem przystąpienia do Gry jest:

1)  stawienie się Uczestnika w wybranym punkcie startowym z dowodem osobistym lub 

innym  dokumentem  tożsamości,  zawierającym  numer  PESEL  oraz  ze  sprawnym 
technicznie  rowerem,  wyposażonym  w oświetlenie  niezbędne  do poruszania  się  o 
zmroku, 



2) zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem, 

3) złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4.

2. Uczestnik  zobowiązany jest  do poruszania  się  w czasie  Gry rowerem.  Uczestnik  jest 
zobowiązany  samodzielnie  zadbać  o  właściwy  stan  techniczny  i  oświetlenie  roweru 
umożliwiające poruszanie się w ruchu drogowym.

3. Uczestnik rejestruje się w wybranym punkcie startowym  i podpisuje:

1)  oświadczenie o udziale w Grze na własną odpowiedzialność oraz o przestrzeganiu 
zasad  ruchu  drogowego  i  postanowień  Regulaminu.  Wzór  oświadczenia  stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu.

2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 
przez BGŻ SA w celu przeprowadzenia Gry przez BGŻ SA  oraz udzielenia Rabatu 
przez Ski Team, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

3) Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie przez BGŻ SA - Ski Team Sp. z o.o. 
informacji stanowiących tajemnicę bankową (w przypadku Klientów BGŻ SA). Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2  do Regulaminu.

4) Oświadczenia o przyjęciu przez Uczestnika do wiadomości, że przetwarzanie danych 

osobowych Uczestnika  w celu przeprowadzenia Gry przez BGŻ SA  oraz udzielenia 
Rabatu przez Ski Team zostanie powierzone Ski Team Sp. z o.o., Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

5) Oświadczenia o wyrażeniu zgody (lub nie wyrażeniu zgody) na przetwarzanie przez 

BGŻ  SA  danych  osobowych  Uczestnika  w  celach  marketingowych.  Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. W  punkcie  startowym  Uczestnik  otrzymuje  pakiet  startowy,  na  który  składają  się: 

Identyfikator Uczestnika (z pierwszą pieczątką Oddziału BGŻ SA - punktu startowego), 
oraz  element  odblaskowy:  szelki  lub  opaskę.  Punkty  startowe  przyjmują  pierwszych 
Uczestników o godz. 19.00, a ostatnich o godz. 22.30 w dniu 24 czerwca 2010r. Każdy 
Uczestnik może pobrać tylko jeden Identyfikator.

5. Gra  polega  na  przejechaniu  przez  Uczestnika  rowerem,  trasy  pomiędzy  dowolnie 
wybranymi  punktami  kontrolnymi  na  terenie  Warszawy  w dniu  24  czerwca  2010r.  w 
godzinach  od  19.00  do  24.00,  począwszy  od  punktu  startowego  i  zebraniu  na 
Identyfikatorze, jak największej liczby pieczątek kontrolnych, potwierdzających obecność 
Uczestnika w danym  punkcie kontrolnym. 

6. Łącznie  na  terenie  Warszawy  utworzonych  zostanie  20  (dwadzieścia)  punktów 
kontrolnych,  tj.:  18  (osiemnaście)  punktów  w  Oddziałach  BGŻ  SA  w  następujących 
lokalizacjach:

I Oddział Operacyjny w Warszawie Grzybowska 4
IV Oddział w Warszawie Kasprzaka 10/16
V Oddział w Warszawie Tamka 16
VI Oddział w Warszawie Żurawia 6/12
II Oddział Operacyjny w Warszawie Al. Niepodległości 119



VII Oddział w Warszawie Rzymowskiego 30
VIII Oddział w Warszawie Puławska 29
IX Oddział w Warszawie Nałęczowska 64
XIII Oddział w Warszawie Wąwozowa 18
III Oddział Operacyjny w Warszawie Francuska 47
XV Oddział w Warszawie Dąbrowszczaków 10
XVI Oddział w Warszawie Światowida 49
XVIII Oddział w Warszawie Trakt Brzeski 52 A
IV Oddział Operacyjny w Warszawie Broniewskiego 9 E
XIX Oddział w Warszawie Człuchowska 66
XX Oddział w Warszawie Wrocławska 21
XXI Oddział w Warszawie Rudnickiego 10

XXII Oddział w Warszawie Popularna 54

oraz  2  (dwa)  punkty  kontrolne  w  sklepach  sportowych  Ski  Team  w  następujących 
lokalizacjach:

Ski Team Pro Shop  Warszawa, ul. 17 Stycznia 36/38
Ski  Team  Bis  Pro 
Shop   

 Warszawa, ul. Karolkowa 17/ 19

7. Meta  Gry  wyznaczona  zostanie  w  I  Oddziale  Operacyjnym  BGŻ  S.A.  przy  ul. 
Grzybowskiej 4 w Warszawie.

8. Celem  Gry  jest  zdobycie  przez  Uczestników  rabatu  (zwanego  dalej  „Rabatem”)  na 

jednorazowy zakup produktów z oferty Ski Team  (rowerów, akcesoriów rowerowych i 
ubrań rowerowych), w okresie od dnia zakończenia Gry do dnia 24 lipca 2010r.  włącznie 
(w godzinach otwarcia sklepów sportowych Ski Team), przy czym  rabat będzie udzielany 
do maksymalnej wartości  zakupów 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w tym VAT. W 
przypadku, gdy wartość zakupów będzie wyższa niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) 
od nadwyżki ponad wymienioną kwotę rabat nie będzie udzielany. Rabat dotyczy zakupu 
po jednym z każdego wskazanego rodzaju produktu (rower, akcesoria rowerowe, ubrania 
rowerowe) z oferty Ski Team.

9. Każda  pieczątka  kontrola  na  Identyfikatorze,  potwierdzająca  obecność  Uczestnika  w 
danym  punkcie kontrolnym przeliczona zostanie na 1% Rabatu. Zdobycie maksymalnej 
liczby 20  (dwudziestu)  pieczątek kontrolnych równe jest uzyskaniu 20% Rabatu.

10. Za  Identyfikator  uprawniający  do  skorzystania  z  Rabatu  uznaje  się  Identyfikator  z 
pieczątkami  kolejnych  punktów  kontrolnych,  których  liczba  zostanie  potwierdzona  na 
mecie Gry, stanowiących potwierdzenie wysokości uzyskanego Rabatu. 

11. Uczestnicy będący klientami BGŻ S.A., o których mowa w 12,  mogą otrzymać specjalną 

premię od Organizatora. Premia polega na podwojeniu wartości uzyskanego w wyniku 
Gry Rabatu, tzn. klient BGŻ S.A. może otrzymać do  40% Rabatu.

12. Warunkiem otrzymania premii, o której mowa w ust. 11 jest:

− posiadanie  przez  Uczestnika  rachunku  osobistego  w  BGŻ  S.A.  w  momencie 

przystąpienia do Gry lub otwarcie rachunku w terminie obowiązywania Rabatów, tzn. 
do dnia 24 lipca 2010r.

oraz



− dokonanie zakupu produktu z oferty Ski Team, o której mowa powyżej, przy użyciu 
karty płatniczej wydanej przez BGŻ S.A. (debetowej lub kredytowej) w terminie do 
dnia 24 lipca 2010r. .

§ 4
Czas trwania Gry i realizacji rabatów

1. Gra odbędzie  się w Warszawie  dniu 24 czerwca 2010r.   w godzinach od 19.00 do 
24.00.

2. Uczestnicy mogą zrealizować zakupy produktów z oferty Ski Team, z uwzględnieniem 

zdobytych w Grze Rabatów  w ciągu 1 (jednego) miesiąca, tzn. począwszy od dnia 24 
czerwca 2010r. (sklepy sportowe Ski Team otwarte będą również w nocy z 24 na 25 
czerwca 2010r. tj.  dnia 24 czerwca 2010r.  do godz. 24.00 i 25 czerwca do godz. 1.00) 
do dnia 24 lipca 2010r włącznie (w godzinach otwarcia sklepów sportowych Ski Team).

§ 5
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników powinny być kierowane do Organizatora na adres: 
Departament Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sponsoringu, ul. Kasprzaka 10/16, 
01-211 Warszawa. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej w terminie 7 
(siedmiu) dni od dnia, w którym przeprowadzona będzie Gra. Wszelkie reklamacje, które 
wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie, nie będą uwzględniane.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) 
dni  od  dnia  otrzymania  ich  przez  Organizatora.  O  rozpatrzeniu  reklamacji  Uczestnik 
zostanie powiadomiony pisemnie.

3. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Grze ponosi Uczestnik.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników będzie Bank 

Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 
kod pocztowy: 01-211.

3. Dane  osobowe  uzyskane  od  Uczestników  Gry  zgodnie  z  postanowieniami 

Regulaminu będą przechowywane w bazie danych zgodnie z przepisami prawa. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez BGŻ SA do celów związanych z przeprowadzeniem 
Gry i  przyznaniem Rabatów oraz  do celów marketingowych  BGŻ S.A.  (w przypadku 
Uczestników, którzy wyrażą na to zgodę), a w szczególności do przesyłania materiałów 
promocyjnych pod wskazany przez Uczestnika adres oraz pod wskazany numer telefonu 
komórkowego.  Dane osobowe nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i  nie będą 
przechowywane dłużej  niż będzie to niezbędne dla realizacji  celu,  dla jakiego zostały 
podane przez Uczestników. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną 
zniszczone  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  udziału 
Uczestnika  w  Grze.  Każdy  Uczestnik  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych 
osobowych i do ich poprawiania.



4. Organizator,  w  celu  przeprowadzenia  Gry  i  przyznania  Rabatów,  powierzy 

przetwarzanie danych osobowych Uczestników Ski Team Sp. z o.o. 

5. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu  do  dnia  24  czerwca 
2010r., a także do rezygnacji z organizacji Gry.

6. W przypadku  zaistnienia  sytuacji,  o  której  mowa w ust.  3,  Organizator  opublikuje 

informację na stronie internetowej: www.bgz.pl ze stosownym wyprzedzeniem.

7. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.bgz.pl a  także  w  punkcie  startowym,  na  mecie  oraz  w  każdym  z  punktów 
kontrolnych Gry.

http://www.bgz.pl/
http://www.bgz.pl/

