
 

„Leśne Wyzwanie Aglomeracji Wrocławskiej” 

REGULAMIN 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w “Leśnym Wyzwaniu Aglomeracji 

Wrocławskiej”, zwanym dalej Wyzwaniem i stanowiącym konkurs promujący aktywność 

fizyczną i zdrowy styl życia wśród mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia 

Aglomeracja Wrocławska. 

2. Organizatorem Wyzwania jest Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska z siedzibą we 

Wrocławiu, Plac Solny 20, 50-063 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000476062, NIP 8971792002, REGON: 022247090.  

3. Partnerem Wyzwania jest Stowarzyszenie Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej z 

siedzibą  we Wrocławiu, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław, KRS 0000058079, NIP 899-

244-94-79, które jest właścicielem projektu znajdzsiewlesie.pl. 

4. Udział w Wyzwaniu oznacza zapoznanie się z treścią i akceptację warunków Regulaminu. 

5. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania 

określonych w nim zasad, a także potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które 

uprawniają ich do udziału w Wyzwaniu. Zgłoszenia Uczestników, które nie spełnią warunków 

określonych w Regulaminie, nie uzyskają prawa do otrzymania nagrody. 

6. Koordynatorami Konkursu i osobami umocowanymi w imieniu Organizatora i Partnera do 

utrzymywania stałych kontaktów we wszelkich sprawach związanych z przeprowadzeniem 

Wyzwania są: Anna Święch, tel. 71 308 41 14, Agnieszka Stachurska, tel. 781 521 305, e-

mail: lesnewyzwanie@aglomeracja.wroclaw.pl. 

7. Regulamin udostępniany jest przez Organizatora w formie elektronicznej oraz stale 

zamieszczony jest stronie internetowej Organizatora: www.aglomeracja.wroclaw.pl oraz 

stronie internetowej Partnera: www.znajdzsiewlesie.pl 

 

§ 2 

Cele Wyzwania 

 

Wyzwanie ma na celu: 

- umożliwienie społeczeństwu udziału w aktywności fizycznej bezpiecznej pod kątem 

panującej epidemii COVID-19 

- promocję aktywności i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej 

- promocję projektu znajdzsiewlesie.pl na terenie Aglomeracji Wrocławskiej  

 

§ 3 

Czas trwania Wyzwania 

 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.12.2020 r. i trwa do 18.01.2021 r. 

2. Dodatkowe informacje pomocne w wykonaniu wyzwania można znaleźć na stronie 

www.znajdzsiewlesie.pl w zakładce dedykowanej Wyzwaniu. 
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§ 4 

Zasady uczestnictwa i przeprowadzenia Wyzwania 

 

1. Uczestnikiem Wyzwania może być każdy. W Wyzwaniu nie ma ograniczeń ze względu na 

wiek, płeć czy miejsce zamieszkania.   

2. Wyzwanie polega na potwierdzeniu, za pomocą aplikacji MOBO, obecności w co najmniej 

24 punktach kontrolnych znajdujących się w co najmniej 3 lokalizacjach projektu 

znajdzsiewlesie.pl. oraz wykonaniu co najmniej 3 zdjęć uczestnika z różnych lokalizacji na 

tle tablicy informacyjnej projektu lub przy punkcie kontrolnym. 

UWAGA! Pod uwagę brane są jedynie projekty znajdujące się w 7 lokalizacjach w: Brzegu, 

Żmigrodzie, Sycowie i Wrocławiu: 

1) http://znajdzsiewlesie.pl/brzeg/ 

2) http://znajdzsiewlesie.pl/zmigrod/ 

3) http://znajdzsiewlesie.pl/sycow/ 

4) http://znajdzsiewlesie.pl/park-wschodni/ 

5) http://znajdzsiewlesie.pl/lasek-osobowicki/ 

6) http://znajdzsiewlesie.pl/las-redzinski/ 

7) http://znajdzsiewlesie.pl/las-mokrzanski/ 

3. Aby przystąpić do Wyzwania, należy pobrać na swój telefon/tablet aplikację MOBO, która 

umożliwia potwierdzanie w terenie punktów kontrolnych za pomocą QR code, które są 

umieszczone na każdym punkcie kontrolnym. Aplikacja MOBO jest bezpłatna i dostępna dla 

urządzeń z systemami operacyjnymi: Android, iPhone/iPad, Windows Phone and Nokia 

(Symbian).  

Instrukcje na temat pobrania aplikacji MOBO oraz korzystania z niej w terenie są 

umieszczone na stronie www.znajdzsiewlesie.pl/lesnewyzwanie  

4. Na stronie www.znajdzsiewlesie.pl/lesnewyzwanie znajduje się również film 

instruktażowy, w którym znajdują się wskazówki, jak korzystać z mapy i jak szukać punktów 

kontrolnych. Film może być przydatny dla osób, które nie wiedzą, co to jest bieg na 

orientację i projekt znajdzsiewlesie.pl.  

5. Organizator nie narzuca Uczestnikowi, które dokładnie punkty kontrolne z wybranych 

projektów ma znaleźć. Uczestnik sam wybiera, czy odnajdzie punkty pokonując którąś z 

dostępnych na stronie znajdzsiewlesie.pl tras (łatwa, średnia, trudna), czy wybierze losowe 

punkty dostępne na mapie zatytułowanej “trasa ekstra”, na której zaznaczone są wszystkie 

punkty jakie znajdują się na danym obszarze.  

6. Uczestnik może pobrać mapę ze wskazanymi w § 4 ust. 5 trasami ze strony projektu 

znajdzsiewlesie.pl w zakładkach wymienionych w podpunktach § 4 ust. 2. 

7. Uczestnicy, którzy spełnią warunki opisane w § 4 ust. 2, zostaną nagrodzeni upominkami 

przygotowanymi przez Organizatora. O przyznaniu nagrody decyduje szybkość wykonania 

zadań. Nagrody będą przyznawane w kolejności zgłoszeń (potwierdzeń wykonania zadań): 

a) osoby 1-10 - wysokiej jakości butelki termiczne  

b) osoby 11-30 - sportowe worki  

c) osoby 31-50 - koszulki  

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom osobiście lub poprzez usługę kurierską 

i w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. 

8. Uczestnik, aby otrzymać wspomniane w § 4 ust. 7 upominki, zobowiązany jest do 

przesłania swojego zgłoszenia oraz informacji zawartych w § 4 ust. 10 na adres e-mail: 

lesnewyzwanie@aglomeracja.wroclaw.pl 
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9. Zgłoszenie musi zawierać nick do aplikacji MOBO, z którego wykonano zadanie (będzie 

służył weryfikacji, czy faktycznie znalezione zostały co najmniej 24 punkty kontrolne) i musi 

zostać przesłane nie później niż do dnia 18.01.2021 r. na adres e-mail: 

lesnewyzwanie@aglomeracja.wroclaw.pl 

10. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do Organizatora, po weryfikacji 

prawidłowości pokonania trasy, na adres e-mail: lesnewyzwanie@aglomeracja.wroclaw.pl 

następujących informacji: 

- co najmniej 3 zdjęcia, zgodnie z zasadami opisanymi w §4 ust. 2 

- imię i nazwisko zwycięzcy, 

- dane adresowe do wysyłki nagrody 

- dodatkowo w treści maila należy zawrzeć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na publikację 

mojego imienia i nazwiska oraz zdjęć przesłanych do Organizatora konkursu “Leśne 

wyzwanie” na jego stronie internetowej www.aglomeracja.wroclaw.pl lub na profilu Facebook 

Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.” 

11. Zabronione jest umieszczanie przez Uczestników na profilach Organizatora i Partnera na 

portalu Facebook komentarzy, które naruszają obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady 

współżycia społecznego, dobra osobiste innych osób, zawierają treści dyskryminujące, bądź 

ujawniają rozwiązania zadań konkursowych. Zabronione jest również używanie 

wulgaryzmów i słów powszechnie uważanych za obraźliwe. W przypadku naruszenia tego 

warunku Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

 

§ 6 

Dyskwalifikacja Uczestnika 

 

1. Organizator liczy na rzetelność każdego z Uczestników Wyzwania, jednakże dane 

przesłane przez Uczestnika z aplikacji MOBO budzące wątpliwości będą poddane analizie. 

2. Uczestnik może zostać poproszony o wyjaśnienia lub zostać zdyskwalifikowany, jeśli 

zostaną złamane zasady rywalizacji fair play lub gdy dopuści się oszustwa. 

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe Uczestników Wyzwania są wykorzystywane na podstawie przepisów o 

ochronie danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”). 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Stowarzyszenie Aglomeracja 

Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 20, 50-063 Wrocław, wpisaną do rejestru 

stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział gospodarczy 

KRS pod nr KRS 0000476062, NIP 8971792002, REGON: 022247090. Wszelkie sprawy 

dotyczące ochrony danych osobowych należy zgłaszać Organizatorowi na adres wskazany 

powyżej lub za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@aglomeracja.wroclaw.pl lub tel. 71 308 

41 10. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w związku z przeprowadzeniem Wyzwania, 

weryfikacji jego poprawnego wykonania oraz przyznania nagrody. 
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4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim (poza Partnerem), w tym także 

nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

5. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego 

przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru 

sprawiedliwości, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. 

6. W dowolnej chwili Uczestnicy mają prawo wglądu oraz do zmiany swoich danych 

osobowych. Ponadto przysługuje uczestnikowi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i usunięcia ich z bazy Organizatora. Uczestnikowi przysługuje także 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i przeniesienia danych. W przypadku naruszenia jakichkolwiek zapisów 

ustawy o ochronie danych osobowych i RODO, mogą Państwo ponadto wnieść skargę do 

organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od czasu zakończenia 

Wyzwania. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym warunkującym udział w 

Wyzwaniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w 

Wyzwaniu przez danego Uczestnika. 

9. Organizator uprawniony jest do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzców Wyzwania 

oraz ich wizerunku na swojej stronie internetowej lub na swoim profilu Facebook, na co 

uczestnik i/lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę z przystąpienia do Wyzwania. 

   

§ 8 

Reklamacje 

 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Wyzwaniem należy składać na piśmie (wraz z 

uzasadnieniem) na adres Organizatora lub w formie elektronicznej. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji 

osoby zgłaszającej reklamację, jak również dokładny opis reklamacji oraz zgłaszanego 

roszczenia. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji.  

  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora i Partnera przez cały czas trwania Wyzwania, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy 

strona internetowa Organizatora lub Partnera nie będzie dostępna z powodu awarii. 

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator uprawniony jest do zmiany niniejszego 

Regulaminu, w tym ogłoszonych terminów, jak również w przypadkach gdy przeprowadzenie 

Wyzwania stanie się niemożliwe lub też poważnie utrudnione, w tym zwłaszcza z uwagi na 

nagłe zdarzenie niezależne od Organizatora, Wyzwanie może zostać odwołane przez 

Organizatora, o czym powiadomi on niezwłocznie poprzez zamieszczenie stosownego 

ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora i Partnera. 

 

 

 

 

 


