
FUNDACJA LOTTO im. Haliny Konopackiej  
03-728 Warszawa, ul. Targowa 25, 
tel.: +48 22 618 66 77; e-mail: fundacja@fundacjaLOTTO.pl;  
NIP: 113-279-19-96; KRS: 0000345434;  

 

Regulamin Konkursu 

„odLOTTOwa jazda 2021” 

 

§ 1. 

DEFINICJE 

1. „Konkurs” – Konkurs „odLOTTOwa jazda” realizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. „Organizator Konkursu” – Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, z siedzibą w Warszawie, (03-728) 

przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

pod numerem KRS 0000345434, zwana dalej Fundacją. 

3. „Beneficjent” – podmiot uprawniony do wzięcia udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem. 

4. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, która ukończyła 16 rok życia, pokonująca na rowerze 

kilometry na rzecz wybranego Beneficjenta zakwalifikowanego do Konkursu.  

5.  „Aplikacja” – aplikacja Activy pobrana ze sklepu z aplikacjami odpowiedniego dla systemu operacyjnego 

urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe działanie Aplikacji ponosi Operator Aplikacji z wyjątkiem 

elementów, które bezpośrednio nie zależą od niego. 

6. „Operator Aplikacji” – Activy Sp. z o. o., obsługująca Etap II Konkursu – „rywalizację właściwą”, polegającą na 

gromadzeniu pokonanych kilometrów. 

7. „Urządzenie” – smartfon działający w środowisku Android (wersja nie niższa niż 5.0) lub iOS (wersja nie niższa niż 

12.0) posiadający lub współpracujący z modułem GPS o odpowiedniej czułości do obszaru w którym Uczestnik 

planuje brać udział w konkursie lub urządzenie GPS typu zegarek lub licznik sportowy, który integruje się z aplikacją 

Activy (Garmin i Polar) lub aplikacją Strava (określone osobno przez Strava). 

8. „Kilometry” – liczba kilometrów przebytych przez Uczestnika na rowerze, zgodnie z zasadami Konkursu oraz 

Regulaminem Aplikacji i odnotowana za pomocą aplikacji wykorzystującej system GPS w jego Urządzeniu, które będą 

brane pod uwagę przy zliczaniu wyników. 

9. „Nagroda za I. miejsce” – kwota darowizny jaką Organizator Konkursu zobowiązuje się przekazać na rzecz 

Beneficjenta, który zajmie w Konkursie 1 miejsce. 

10. „Nagroda za II. miejsce” – kwota darowizny jaką Organizator Konkursu zobowiązuje się przekazać na rzecz 

Beneficjenta, który zajmie w Konkursie 2 miejsce. 

11. „Nagroda za III. miejsce” – kwota darowizny jaką Organizator Konkursu zobowiązuje się przekazać na rzecz 

Beneficjenta, który zajmie w Konkursie 3 miejsce. 

12. „Nagroda Dodatkowa” – kwota darowizny, jaką Organizator Konkursu zobowiązuje się przekazać na rzecz 

Beneficjenta, który nie zajął w rywalizacji miejsc od 1 do 3, na rzecz którego Uczestnicy przejechali minimum 100 

tysięcy kilometrów oraz Organizator Konkursu wysoko ocenił wniosek Beneficjenta, biorąc pod uwagę wartość 

merytoryczną i znaczenie poruszanego problemu społecznego. 

13. „Strona Internetowa Konkursu” – strona: http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/. 
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14. „Wniosek” – formularz zgłoszeniowy on-line, udostępniony na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-

jazda/. 

15. „Nick” – podane przez Uczestnika oznaczenie identyfikujące, niebędące jego danymi osobowymi, składające się  

z samych znaków, znaków i cyfr lub samych cyfr. 

16. „Regulamin Aplikacji” – Regulamin Aplikacji Activy w Konkursie „odLOTTOwa jazda” określający zasady korzystania 

z Aplikacji podczas II etapu Konkursu, warunki kwalifikowania Kilometrów z aktywności oraz warunki techniczne 

wymagane przez Aplikację. Regulamin dostępny na stronie http://bit.ly/Regulamin-Aplikacji-Activy-OdLOTTOWA-

jazda.  

17. „Laureat” – Beneficjent, któremu przyznano w Konkursie jedną z nagród, o których mowa w ust. 9-12. 

18. „Komisja Konkursowa” – komisja powołana przez Organizatora Konkursu. Sprawująca nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu. 

 

§ 2.  

INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w Konkursie „odLOTTOwa jazda”. 

2. Konkurs składa się z II etapów: 

a) Etap I – zgłoszenie projektów przez Beneficjentów, wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu, w terminie  

od 21.05.2021 r. do dnia 06.06.2021 r.; 

b) Etap II – rywalizacja właściwa –gromadzenie pokonanych kilometrów na rowerze przez Uczestników na rzecz 

wybranego Beneficjenta, zakwalifikowanego w Etapie I, w terminie od dnia 18.06.2021 r. do dnia 

31.08.2021 r. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów 

Konkursu. 

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/. 

 

§ 3.  

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Celem Konkursu jest: 

a) promowanie aktywności fizycznej – jazda na rowerze; 

b) promowanie zaangażowania społecznego i współzawodnictwa w duchu zasady fair play; 

c) udzielenie wsparcia Beneficjentom w postaci darowizny na projekty zgłoszone w Konkursie o tematyce 

dotyczącej promowania aktywności społecznej, zaangażowania społecznego, promującego zdrowy tryb życia. 

2. Beneficjentami Konkursu mogą być podmioty (organizacje), o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i w wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), które 

spełnią łącznie następujące warunki: 

a) zarejestrują konto i zalogują się na stronie https://wnioski.fundacjalotto.pl/; 

b) wypełnią Wniosek zawierający opis projektu, na który ma być udzielone wsparcie w postaci darowizny; 

c) zapoznają się i zaakceptują Regulamin Konkursu przez zaznaczenie kwadratu (checkbox) przy napisie: 

 „ Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki programu”. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączone są: 

http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/
http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/
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a) podmioty prowadzące działalność gospodarczą nastawione na osiąganie zysku; 

b) laureaci poprzedniej edycji Konkursu „odLOTTOwa jazda”; 

c) partie polityczne; 

d) osoby fizyczne. 

4. Etap I Konkursu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a), polega na zgłoszeniu projektu, na który Beneficjent chciałby 

otrzymać darowiznę. Tematyka projektów musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji, ze szczególnym 

ukierunkowaniem na promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego, zdrowego trybu życia. 

Minimalna wartość dofinansowania projektu zgłoszonego w Konkursie, to wysokość Nagrody za I. miejsce  

w Konkursie. Beneficjent w preliminarzu kosztów może wykazać również inne źródła finansowania.  

5. Wnioski, których wartość dofinansowania projektu będzie mniejsza niż wysokość, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie 

będą brać udziału w Konkursie. 

6. W ramach kosztów projektu, nie mogą być ujęte wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu. Koszty 

administracyjne nie mogą przekroczyć 5% (pięć procent) kosztów całego projektu. 

7. Projekty muszą być realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Realizacja zgłoszonych do dofinansowania projektów musi zakończyć się do: 30.11.2022 r.  

9. Laureaci: 

a) Nagrody za II. miejsce; 

b) Nagrody za III. miejsce; 

c) Nagrody Dodatkowej, 

którzy we Wniosku wskazali wartość dofinansowania projektu przewyższającą wartość przypadającej im nagrody  

w Konkursie nie wskazując innego (dodatkowego) źródła finansowania, będą zobowiązani do aktualizacji Wniosku  

w części „Informacje finansowe”, w tym do weryfikacji zakresu realizacji projektu w porozumieniu z Organizatorem 

Konkursu. 

10. Rezygnacja przez Laureata z realizacji projektu oznacza, iż jego miejsce przypada Beneficjentowi, który zajął kolejne 

miejsce w Konkursie.  

11. Etap I Konkursu rozpoczyna się dnia 21.05.2021 r. i trwa do dnia 06.06.2021 r. 

12. O kwalifikacji do Etapu II Konkursu decyduje ocena Wniosków przez Komisję Konkursową.  

13. Ogłoszenie wyników Etapu I odbędzie się do dnia 11.06.2021 r. Lista Beneficjentów zakwalifikowanych do Etapu II 

będzie dostępna na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/. 

14. Etap II Konkursu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. b), polega na przejechaniu na rowerach przez Uczestników Konkursu 

jak największej liczby Kilometrów w określonym przez Organizatora Konkursu terminie, na rzecz jednego  

z Beneficjentów, wybranego przez Uczestnika. 

15. Zadaniem każdego Beneficjenta zakwalifikowanego do Etapu II Konkursu, będzie zaangażowanie Uczestników do 

przyłączenia się w Aplikacji do jego grupy oraz pokonywania jak największej liczby Kilometrów na rowerach, na rzecz 

danego projektu i celu społecznego. 

16. Każdy Uczestnik Konkursu powinien zarejestrować się w Aplikacji i dołączyć do Konkursu, akceptując Regulamin 

Aplikacji w Konkursie dostępny w Aplikacji.  

17. Udział Uczestników w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

18. Dołączając do Konkursu w Aplikacji, Uczestnik wybiera z listy jednego z Beneficjentów i na rzecz wskazanego 

Beneficjenta pokonuje kilometry na rowerze. Nie ma możliwości zmiany wyboru Beneficjenta w trakcie trwania 

Konkursu. 

http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/
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19. Do prawidłowego ukończenia Etapu II, pod uwagę będzie brana tylko i wyłącznie jazda na rowerze na terenie RP.  

20. Organizator Konkursu i Operator Aplikacji może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który dopuszcza się 

naruszenia postanowień Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Aplikacji, w tym w szczególności, w przypadku 

włączenia Aplikacji zliczającej i sumującej przejechane Kilometry na rowerze i skorzystania z innego niż rower środka 

lokomocji (np. rower czy hulajnoga z włączonym napędem elektrycznym, samochód, motorower, motocykl, samolot, 

kolej etc.). Szczegółowe zasady dokonywania weryfikacji i wykluczeni, dostępne są w Regulaminie Aplikacji. 

21. Każdy Uczestnik bierze udział w Konkursie na własną odpowiedzialność. Organizator Konkursu i Beneficjent nie 

ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobowe i w mieniu Uczestnika, powstałe podczas i w związku z 

udziałem w Konkursie. 

22. Organizator Konkursu, Operator Aplikacji i Beneficjent nie zapewniają Uczestnikowi ubezpieczenia. 

23. W trakcie trwania Konkursu jak również po jego zakończeniu, Organizator Konkursu nie zbiera i nie przetwarza danych 

osobowych Uczestników. 

24. Laureaci (decyduje liczba zaliczonych i zsumowanych Kilometrów do dnia 31.08.2021 r.) otrzymają nagrody 

pieniężne wskazane w § 1 ust. 9-12 w postaci darowizny na zgłoszone projekty. Otrzymanie nagrody wiąże się  

z koniecznością zawarcia umowy darowizny z Organizatorem Konkursu. 

25. Wyniki Etapu II Konkursu oraz lista Laureatów zostanie ogłoszona do dnia 08.09.2021 r. na stronie Organizatora 

Konkursu. 

26. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za siłę sygnału i pole pokrycia sieci GSM oraz dostępność  

i jakość pracy systemów GPS, techniczny stan Urządzeń Uczestników oraz koszty związane z transferem danych, 

pokrywane przez Uczestnika zgodnie z aktualną taryfą operatora GSM. 

27. Szczegóły działania Aplikacji dostępne są w Regulaminie Aplikacji. W szczególności Uczestnik powinien 

zapoznać się ze wszystkimi technicznymi wskazówkami dotyczącymi poprawnego zapisywania aktywności w Aplikacji 

– dla wielu wersji systemów operacyjnych i różnych producentów urządzeń końcowych wymagane jest dokonanie 

ustawień specjalnych. 

28. Zasady zbierania Kilometrów i ich zapisu zawarte są w Regulaminie Aplikacji dostępnym w trakcie rejestrowania się 

Uczestnika do Konkursu w Aplikacji oraz na stronie https://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/. 

 

§ 4. 

ZASADY KUMULOWANIA KILOMETRÓW 

1. Uczestnicy Konkursu, podczas trwania rywalizacji, pokonują na rowerze Kilometry, które przy wykorzystaniu Aplikacji 

sumowane są na poczet kilometrów zliczanych na rzecz wybranego Beneficjenta i jego projektu. 

2. Uczestnicy Konkursu mogą realizować swoją aktywność fizyczną i uczestniczyć w Konkursie w dowolnie wybranym 

przez siebie miejscu na terenie RP, w którym zapewnione będzie funkcjonowanie Aplikacji. 

3. Od momentu rozpoczęcia rywalizacji właściwej do momentu jej zakończenia, informacje na temat liczby 

przejechanych Kilometrów na rzecz wybranego Beneficjenta będą do odczytania w Aplikacji, a po każdym 

zakończonym miesiącu, ich podsumowanie będzie umieszczone na stronie Organizatora Konkursu 

www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/. 
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§ 5. 

PRZYZNANIE NAGRÓD W KONKURSIE 

1. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 

2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26). 

2. Nagrodami w Konkursie, po zakończeniu Etapu II, są nagrody finansowe: 

a) Nagroda za I. miejsce – 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); 

b) Nagroda za II. miejsce – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 

c) Nagroda za III. miejsce – 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 

3. Organizator Konkursu ufundował także do 5 (pięciu) Nagród Dodatkowych po 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych) każda dla Beneficjentów, którzy łącznie spełnią poniższe kryteria: 

a) nie zajęli w rywalizacji miejsc od 1 do 3; 

b) na ich rzecz Uczestnicy przejechali minimum 100 000 (sto tysięcy) kilometrów; 

c) Organizator Konkursu wysoko ocenił wniosek Beneficjenta biorąc pod uwagę jego wartość merytoryczną i 

wagę poruszanego zagadnienia społecznego.  

4. Nagrody dla Laureatów zostaną każdorazowo przekazane w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania 

obustronnie podpisanej umowy darowizny na realizację projektu zgłoszonego w Konkursie.  

5. Laureaci będą zobowiązani wykorzystać przekazaną przez Organizatora Konkursu Nagrodę tylko i wyłącznie na 

realizację projektu zgłoszonego w Konkursie. 

6. Laureaci będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji projektu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie 

darowizny zawartej z Organizatorem Konkursu. 

 

§ 6. 

DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe dotyczące przedstawicieli oraz osób reprezentujących Beneficjentów Konkursu przetwarzane są 

zgodnie z przepisami 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) (dalej „RODO”) oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

2.  Administratorem danych osobowych przedstawicieli oraz osób reprezentujących Beneficjentów Konkursu  

jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa  

(dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: 

fundacja@fundacjalotto.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby 

Administratora. 

3. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych,  

z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@fundacjalotto.pl oraz za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony 

Danych”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) przeprowadzenie Konkursu oraz wszystkich czynności z tym związanych w tym m.in. kwalifikacja, realizacja 

konkursu, publikacja wyników, przeprowadzenie procedury reklamacji - podstawą prawną przetwarzania 

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
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danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku realizacja Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b) realizacja obowiązków prawnych związanych z organizacją konkursu w tym związanych z wydaniem nagrody – 

podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze; 

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją Konkursu – 

podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub 

instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane: 

a) do momentu zakończenia Konkursu albo; 

b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo; 

c) do momentu przedawnienia roszczeń. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: 

dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo  

do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach  

i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje 

również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie 

danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

10. Niezależnym Administratorem danych Uczestników jest Operator Aplikacji, informacje dotyczące przetwarzania 

danych Uczestników znajdują się w Regulaminie Aplikacji. 

 

§ 7. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.  

2. Reklamacja dotycząca Konkursu może być złożona przez Beneficjenta osobiście w siedzibie Organizatora Konkursu 

lub mailowo, w formie pisemnej do Komisji Konkursowej w terminie 3 (trzy) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników 

Konkursu. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrywana. 

3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrzona przez Komisję Konkursową niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 2 (dwa) dni od daty otrzymania reklamacji. Beneficjent, który złożył reklamację zostanie powiadomiony 

pisemnie o sposobie jej rozpatrzenia. 

4. Reklamację dotyczącą działania aplikacji, w tym zaliczenia pokonanych Kilometrów i ich sumy należy złożyć 

przesyłając na adres mailowy Operatora Aplikacji: contact@activy.pl. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z 

Regulaminem Aplikacji. 
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§ 8.  

REGULAMIN 

1. Organizator Konkursu uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Zmiany są 

skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/. 

2. Treść Regulaminu wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu 

oraz na stronie http://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/. 

3. Regulamin Aplikacji (regulujący kwestie pokonywania Kilometrów w II etapie Konkursu) dla Uczestników dostępny jest 

w Aplikacji oraz na stronie http://bit.ly/Regulamin-Aplikacji-Activy-OdLOTTOWA-jazda. 

 

§ 9.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z Konkursem jest prawo polskie. 

2. Wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Konkursu  

i będą mieć charakter ostateczny.  

 

 

 

  

Warszawa, dnia 21.05.2021 
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