●

50 pktza każdy przejazd o długości minimum 1,5 km na trasie miejsce
zamieszkania – praca/szkoła/uczelnia lub praca/szkoła/uczelnia – miejsce
zamieszkania, wskazanych przez uczestnika przy rejestracji do rywalizacji, z
ograniczeniem do punktowania dwa razy dziennie w pięciu dowolnych dniach w
tygodniu, z blokadą czasową między kolejnymi przejazdami wynoszącą 30
minut.

●

1 pkt - 1 kilometrZa każdy przejechany rowerem kilometr – 1 punkt
- z limitem maksymalnie 30 punktów dziennie.

●

5 pktza każdy przejazd o długości minimum 1,5 km, z blokadą czasową
między kolejnymi przejazdami wynoszącą 30 minut, z limitem maksymalnie 6
przejazdów dziennie.

●

●

Punkty przyznawane w okresie ostatnich 2 tygodnitrwania rywalizacji będą
liczone podwójnie.

100 pktza każdy 14-dniowy okres, w którym uczestnik zarejestruje
przejazdy przez minimum 10 dni, o minimalnej długości 1,5 km.

●

Punkty przyznawane będą tylko za przejazdy rozpoczynające się lub kończące się
w obszarze administracyjnym miasta Wrocław.

Regulamin konkursu “W kółko kręcę”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu “W kółko kręcę” (zwanym dalej: „Konkurs”) jest spółka
Wheelme sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801060, NIP:
8943144857, REGON: 38420933700000 (dalej: Wheelme) (zwana dalej
“Wheelme””).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Gmina Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl.
Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839 (zwana dalej “Fundatorem”)
oraz Sklep Rowery Stylowe (Maciej Myszko Sentido, z siedzibą we Wrocławiu, ul.
Świdnicka 49, NIP 925-192-71-53, REGON 978103754).
3. Celem Rywalizacji jest promocja ruchu rowerowego w drodze do pracy, szkoły i na
uczelnię oraz popularyzacja roweru jako całorocznego, szybkiego, zdrowego, taniego
i niezależnego środka transportu w przestrzeni miejskiej.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i
członkowie organów Wheelme. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także
członkowie rodzin w/w podmiotu.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego
przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania
reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
6. Konkurs prowadzony jest za pomocą aplikacji o nazwie Wheelme, stanowiącej
własność Wheelme (dalej: Aplikacja).
7. Wheelme ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i
przeprowadzenia niniejszego Konkursu. Fundator ponosi wyłączną odpowiedzialność
za wydanie nagród w Konkursie.
8. Konkurs trwa od 1 października 2020 r. od godziny 0:00 do 30 listopada 2020 r. do
godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania”).
9. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców
Konkursu, Wheelme powołuje 2 osobową Komisję Konkursową.
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:
a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub,
b. ukończyły piętnasty rok życia, ale nie ukończyły osiemnastego roku życia, za
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażoną w sposób określony w ust. 2
i 3 poniżej.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Wymagane jest, aby zgoda, o której mowa w ust. 1b powyżej była zgodą
przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w
Konkursie i została doręczona do Wheelme:
a. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres
wkolkokrece@wheelme.app,
b. listem poleconym na adres Wheelme,
c. złożona osobiście w siedzibie Wheelme,
Zgoda powinna zawierać:
a. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,
b. zgodę na wzięcie udziału w Konkursie przez małoletniego,
c. imię i nazwisko małoletniego,
d. datę urodzenia małoletniego,
e. odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,
f. datę i miejsce wydania zgody.
Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych
szkód, powstałych w
związku z wzięciem udziału w Konkursie przez
małoletniego.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu,
niedopuszczalne i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich
oraz za pomocą automatu.
Wykonanie zgłoszenia przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z
akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedno zgłoszenie i posiadać tylko jedno
konto w Aplikacji, za pomocą którego bierze udział w Konkursie. W przypadku
wykonania więcej niż jednego zgłoszenia, uwzględnione w Konkursie zostanie
pierwsze z wykonanych zgłoszeń. Pozostałe zgłoszenia ulegają dyskwalifikacji i
nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
Każdy uczestnik może otrzymać kilka nagród w Konkursie.
Zgłoszenie do Konkursu (zwane dalej: „Zgłoszeniem”) odbywa się poprzez:
a. założenie lub posiadanie aktywnego konta użytkownika w Aplikacji,
b. wybór uczelni, szkoły lub miejsca pracy uczestnika, przy czym nie jest
możliwe wybranie uczelni oraz szkoły jednocześnie. Lista szkół i uczelni
zostaje dostarczona do Aplikacji przez Wheelme (w przypadku gdy szkoła lub
uczelnia znajdująca się na terenie Miasta Wrocław nie figuruje na liście należy zgłosić powyższy fakt Wheelme), natomiast każdy z uczestników
uprawniony jest do dołączenia do grupy powiązanej z konkretną firmą mającą
siedzibę na terenie Miasta Wrocław bądź, gdy takowa grupa nie istnieje,
dodania lokalizacji, w której pracuje. Dołączenie do grupy firmowej wymaga
podania kodu sześciocyfrowego.
c. podanie imienia, nazwiska oraz loginu (login będzie jedyną daną osobową
dostępną publicznie dla uczestników w Aplikacji w rankingu)
d. region zamieszkania uczestnika - region wyznaczony przez okrąg o podanym
przez użytkownika środku (współrzędne geograficzne) oraz ustalonym
promieniu - 100m.
Brak któregokolwiek z elementów określonych w ust. 1-8
skutkuje
dyskwalifikacją Uczestnika.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zgłoszenia oraz dalsze czynności mające na celu zbieranie punktów w Konkursie
naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
Zgłoszenia są weryfikowane przez Wheelme. Wheelme weryfikuje w
szczególności czy czynności podejmowane przez uczestnika:
- są sprzeczne z prawem,
- naruszają dobre obyczaje,
- naruszają prawa osób trzecich,
- są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- mogą godzić w dobre imię Wheelme lub Fundatora,
- zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe
dla osób niepełnoletnich,
- prowadzą do nieuczciwego lub niezgodnego z ideą i zasadami Konkursu
pozyskiwania punktów w Konkursie,
- prowadzą do manipulacji liczbą punktów uzyskanych w Konkursie przez
uczestników,
- małoletniego, który nie ukończył 15 roku życia
- małoletniego, który nie przedłożył zgody opiekuna lub rodzica.
W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym
ustępie, Wheelme nie zaakceptuje Zgłoszenia lub dyskwalifikuje uczestnika na
dalszym etapie udziału w Konkursie.
W konkursie wyróżniamy następujące typy szkół:
a. małe (do 200 uczniów),
b. średnie (od 201 do 600 uczniów),
c. duże (powyżej 600 uczniów).
Każdy użytkownik na możliwość zgłoszenia swojej uczelni/szkoły w przypadku jej
braku w aplikacji. W tym celu musi wysłać wiadomość e-mail na adres
wkolkokrece@wheelme.app w treści podając nazwę, lokalizację, typ (mała,
średnia duża) oraz dołączając plik png/jpg/jpeg zawierający jej logo.
Uczestnicy w Konkursie są uprawnieni do tworzenia firmowych grup
rywalizacyjnych. Stworzenie grupy wymaga podania nazwy, lokalizacji, typu,
dołączenia pliku png/jpg/jpeg zawierającego logo firmy oraz podania adresu
kontaktowego. Po zatwierdzeniu formularza na podany adres mailowy zostanie
wysłana wiadomość potwierdzająca dołączenie do rywalizacji oraz zawierająca
kod służący do dołączenia do grupy przez członków firmy. Stworzenie grupy
odbywa się zgodnie z formularzem dostępnym na stronie http://wkolkokrece.pl.
Wyróżniamy następujące typy firm:
a. największe (powyżej 1000 pracowników),
b. duże (od 251 do 1000 pracowników),
c. średnie (od 51 do 250 pracowników),
d. małe (od 11 do 50 pracowników),
e. mikrofirmy (od 1 do 10 pracowników).
W Aplikacji każdy uczestnik przez Czas Trwania Konkursu dokonuje zbierania
punktów. Ilość punktów są jednakowe dla wszystkich uczestników. Punkty
przyznawane są według poniższych zasad:
a. Za każdy przejazd pomiędzy zdefiniowanymi przez użytkownika miejscami
(region zamieszkania/miejsce pracy/szkoły/uczelni) o długości minimum 1,5

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

kilometra - 50 punktów. Przy czym maksymalną ilość punktów (50 pkt) można
zdobyć dwa razy dziennie w pięciu dowolnych dniach w tygodniu, z blokadą
czasową między kolejnymi przejazdami wynoszącą 30 minut.
b. Za każdy przejazd o długości minimum 1,5 km, z blokadą czasową między
kolejnymi przejazdami wynoszącą 30 minut - 5 punktów. Maksymalnie 30 pkt
za takie przejazdy (maksymalnie 6 dziennie punktowanych przejazdów o
długości 1.5 km).
c. Za każdy przejechany rowerem kilometr – 1 punkt - z limitem maksymalnie 30
punktów dziennie.
d. Za każdy 14-dniowy okres, w którym uczestnik zarejestruje przejazdy przez
minimum 10 dni, o minimalnej długości 1,5 km - 100 pkt.
e. Punkty przyznawane w ostatnich dwóch tygodniach kampanii są liczone
podwójnie.
Punkty, o których mowa w ustępie poprzedzającym są przyznawane za jazdę na
rowerze w ramach zarejestrowanych przejazdów przy wykorzystaniu Aplikacji na
terenie Miasta Wrocław. By przejazd był zarejestrowany użytkownik musi spełnić
następujące przesłanki:
a. uruchomić Aplikację,
b. rozpocząć przejazd w Aplikacji,
c. wyrazić zgodę na lokalizowanie pojazdu i uczestnika,
d. wykonać przejazd rowerem,
e. po dotarciu na miejsce - uruchomić Aplikację oraz zatrzymać rejestrowanie
przejazdu.
W przypadku zaniechania wykonania którejkolwiek z czynności określonych
powyżej, przejazd nie zostanie uznany za zarejestrowany i nie będą
przysługiwały punkty za jego wykonanie.
Rodzaje czynności i przejazdów rejestrowanych, za które uczestnik otrzyma
punkty, są identyczna dla wszystkich uczestników i są każdorazowo opisane w
Aplikacji. Rodzaje czynności oraz liczba punktów przyznawanych za nie mogą
ulec zmianie w toku trwania Konkursu, jednak zawsze będą identyczne dla
wszystkich uczestników.
W Konkursie zwyciężą uczestnicy, którzy zdobędą w sposób zgodny z prawem i
Regulaminem, największe liczby punktów.
O kolejności miejsc decyduje ilość punktów zdobytych w trakcie trwania
Konkursu. W przypadku zdobycia przez użytkowników takiej samej ilości punktów
o kolejności decydować będzie łączna liczba przejechanych metrów z
zarejestrowanych przejazdów w Aplikacji.
Wheelme poinformuje uczestnika o wygranej poprzez wysłanie wiadomości
prywatnej drogą mailową w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
W przypadku rezygnacji przez uczestnika z nagrody lub utraty przez uczestnika
prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Wheelme zastrzega sobie prawo
przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który zebrał największą liczbę
punktów.
Uczestnicy posiadają stały dostęp do statystyk własnych oraz rankingów innych
uczestników w Aplikacji, biorących udział w Konkursie.

§3
NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU
1. Wheelme zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności uczestników w
Konkursie na każdym jego etapie.
2. Wheelme zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem
konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
o nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
o wykorzystują różne konta do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo
różnych uczestników;
o którzy podejmują czynności sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
naruszające prawa osób trzecich oraz Fundatora i Wheelme.
3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością uczestnika w Konkursie
Wheelme może kontaktować się z uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy
wykorzystaniu wiadomości prywatnej.
4. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez uczestnika skutkować
będzie wykluczeniem takiego uczestnika z udziału w Konkursie.
5. Wheelme nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez uczestników
postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym
mowa w ustępach poprzedzających lub nieprzyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w §
2 ust. 13, uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie
Wheelme zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód
poniesionych przez Wheelme w związku z niespełnieniem przez danego uczestnika
wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY
1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (dalej: Nagrody):
a. 3 nagrody główne w postaci rowerów o wartości 2199 – 3899 zł / sztuka – 1-3
miejsce,
b. 5 kompletów sakw rowerowych firmy Ortlieb Back-Roller Classic - 2x20 l, o
wartości 410 zł / komplet - 4-8 miejsca,
c. 15 sakw rowerowych firmy Ortlieb Downtown 2 - 20 l, o wartości 375 zł /
sztuka - 9-23 miejsce,
d. 5 kompletów sakw rowerowych firmy Crosso Dry Big Click System- 2x30 l, o
wartości 290 zł / komplet – 24-28 miejsce,
e. 20 sakw rowerowych firmy Ortlieb Back-Roller Classic - 20 l, o wartości 205 zł
/ sztuka – 29-48 miejsce,
f. 25 kompletów składających się z płaszczy przeciwdeszczowych i ochraniaczy
przeciwdeszczowych na buty o wartości 160 zł / komplet – 49-73 miejsce,
g. 30 sakw rowerowych firmy Crosso Dry Big Click System- 30 l, o wartości 145
zł / sztuka – 74-103 miejsce,
h. 55 płaszczy przeciwdeszczowych dla rowerzystów o wartości 90 zł / sztuka –
104-158 miejsce,

i. 10 bluz z kapturem, o wartości 95 zł/ sztuka - 159-168 miejsce,
j. nagrody dodatkowe o wartości do 100 zł / sztuka
2. W terminie 14 dni od otrzymania wiadomości o otrzymaniu nagrody, której wartość
przekracza 2000 zł, uczestnik zobowiązany jest do przekazania Wheelme
następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, które to są
niezbędne do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w określonym
terminie, lub podania nieprawidłowych danych, uczestnik traci prawo do nagrody.
4. Od wartości każdej Nagrody przekraczającej wartość 2000 zł, uczestnik zobowiązany
jest do pokrycia we własnym zakresie stosownego podatku należnego z tytułu
wygranej w Konkursie.
5. Wheelme, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób przed
wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu
Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Wheelme wszelkie dane, niezbędne do
wypełnienia obowiązków płatnika.
6. Zwycięzca zobowiązany jest do wpłaty podatku, o którym mowa powyżej, w terminie
7 dni od dnia skierowania przez Wheelme informacji o wysokości podatku na
rachunek Wheelme numer: 69 1050 1575 1000 0090 8069 1042.
7. Wheelme ogłosi listę zwycięzców poprzez jej publikację na stronie
http://wkolkokrece.pl najpóźniej w dniu 7.12.2020 r.
8. Wheelme przeprowadzi galę rozdania nagród, której termin zostanie wskazany
uczestnikom poprzez komunikat w Aplikacji. W przypadku braku możliwości wzięcia
udziału w gali lub niemożności organizacji gali ze względów bezpieczeństwa,
uczestnicy uprawnieni będą do odbioru nagród w Urzędzie Miasta Wrocławia, pod
adresem ul. G. Zapolskiej 4 w normalnych godzinach urzędowania, po
wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru nagrody pod numerami telefonu: 71 777 71
98, 71 777 78 42.
9. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagród na równowartość w gotówce.
10. Prawo do odbioru nagrody jest niezbywalne – Uczestnik nie może przekazać
Nagrody osobie trzeciej odpłatnie ani pod tytułem darmym.
11. Nagroda może być odebrana do dnia 23 grudnia 2020 r. włącznie.

§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.
3.

Przetwarzamy wyłącznie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, login,
lokalizacja, a także numer PESEL oraz adres zamieszkania w przypadku osób,
które uzyskały nagrodę o wartości wyższej niż 2000 zł.
Administratorem danych osobowych jest Wheelme.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia konkursowego,
przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przekazania
nagród oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii
podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu
wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy Wheelme a uczestnikiem konkursu.

4.
5.

6.
7.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych
interesów Wheelme.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania
uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom Wheelme, tj.
dostawcom usług informatycznych.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane na adres: ul. Robotnicza
42A, 53-608, Wrocław, z dopiskiem “4 piętro, Wheelme”lub adres e-mail
wkolkokrece@wheelme.app.
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia
wyników lub otrzymania przez uczestnika decyzji o dyskwalifikacji.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail,
w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Wheelme.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie http://wkolkokrece.pl w Aplikacji oraz w siedzibie
Wheelme i w siedzibie Urzędu Miasta Wrocław.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez
Uczestników.
4. Wheelme jest uprawniony do odwołania Konkursu, jeżeli udział w Konkursie zgłosi
mniej niż 100 Uczestników do dnia 23 października 2020 r.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację założeń
konkursowych, a mających związek z pandemią COVID-19 Wheelme uprawniony
jest, w zależności od sytuacji, do:
1. zawieszenia Czasu Trwania rozpoczętego Konkursu do czasu zakończenia
ww. okoliczności (w takim przypadku łączny okres trwania Konkursu nie
ulegnie zmianie),
2. zmiany terminu Czasu Trwania Konkursu,
3. wydłużenia lub skrócenia Czasu Trwania Konkursu.

