REGULAMIN KONKURSU ROWEROWEGO
“Kręcę do pracy”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Publiczny konkurs “Kręcę do Pracy” („Konkurs”) przeprowadzony jest w aplikacji mobilnej Activy
(“Aplikacja”) oraz na stronie internetowej [krecedopracy.pl] Konkurs ma charakter sportowy, a jego
celem jest promocja transportu rowerowego i motywowanie uczestników Konkursu do wyboru
roweru jako głównego środka transportu.
2. Organizatorem Konkursu “Kręce do Pracy” jest spółka pod firmą Activy Sp. z o.o. z siedzibą w
Rzeszowie, ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000645721, numer NIP: 7010630605, REGON:
365813973, kapitał zakładowy: 7.600 zł („Organizator”).
3. Konkurs trwa od 13.05.2019 r. do 30.09. 2019 r. i jest podzielony na edycję:
a. Maj: 13.05 - 3.06
b. Czerwiec: 4.06 - 30.06
c. Lipiec: 1.07 - 31.07
d. Sierpień: 1.08 - 31.08
e. Wrzesień: 1.09 - 30.09
§2. UCZESTNICY
1. Program ma charakter publiczny, Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawych (“Uczestnik”).
2. Organizator ma prawo weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w
ust. 1 - 2 powyżej, między innymi poprzez żądanie okazania dokumentu tożsamości. W kwestiach
niezwiązanych z wiekiem lub tożsamością, Organizator ma prawo weryfikacji spełniania warunków
uczestnictwa w Konkursie określonych w ust. 1 - 2 powyżej, również poprzez żądanie
przedstawienia przez Uczestnika odpowiedniego oświadczenia złożonego w formie pisemnej lub
oświadczenia złożonego drogą elektroniczną, przez Firmę, potwierdzającego spełnienie warunku
posiadania statusu pracownika lub współpracownika Firmy. Niespełnienie warunków uczestnictwa,
wynikających z postanowień ust. 1-2 powyżej uniemożliwia udział w Konkursie i upoważnia
Organizatora do wykluczenia z udziału w Konkursie osoby niespełniającej warunków uczestnictwa w
trybie natychmiastowym, oraz pozbawiona takiej osoby ewentualnej nagrody w Konkursie.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator
będzie przetwarzał niezbędne dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail). Dane te
będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym w celu wydania nagród
Uczestnikom, którzy zwyciężyli w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
oraz realizacji obowiązków podatkowych. W celu wydania nagród Uczestnikom dane mogą zostać
przekazane sponsorom Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa
w Konkursie. Niezwłocznie po zrealizowaniu celów, jakim dane osobowe Uczestników służyły, dane
te będą trwale usunięte lub poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem postanowień odrębnych
przepisów prawa. Nie dotyczy to danych podanych Organizatorowi do przetwarzania podczas
rejestracji w Aplikacji zgodnie z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności Aplikacji
oraz w celach marketingowych i włączonych na tej podstawie do bazy Organizatora. Dane osobowe

Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi
obowiązującymi aktami prawa. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników jest
Organizator, tj. Activy Sp. z o.o. z siedzibą w Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów.

§ 3. DOŁĄCZENIE DO KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a. Pobrać na telefon Aplikację mobilną Activy dostępną na platformie Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activy
oraz
App
Store
https://itunes.apple.com/us/app/activy/id1273195093?ls=1
b. Dokonać rejestracji w Aplikacji, poprzez udostępnienie swojego adresu email, imienia,
nazwiska oraz deklaratywnego pseudonimu w grze. Możliwa jest także rejestracja z
wykorzystaniem profilu istniejącego na portalu Facebook. Rejestracja w Aplikacji oznacza
akceptację regulaminu Aplikacji i polityki prywatności Aplikacji
c. Dołączyć do Konkursu “Kręcę do Pracy” z ekranu wyboru konkursów otwartych w Aplikacji.
Dołączenie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
d. Postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez Organizatora w Aplikacji oraz na
stronie internetowej Konkursu
e. Przed dołączeniem do Konkursu w Aplikacji należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Jeden Uczestnik może mieć tylko jeden profil w Aplikacji, w ramach którego będzie uprawniony do
wzięcia udziału w Konkursie.

§ 4. ZASADY KONKURSOWE
1. Uczestnik rejestruje przejazdy rowerem używając do tego celu Aplikacji. Za zarejestrowane
przejazdy oraz ich charakterystykę (np. kilometry, czas) Uczestnik otrzymuje punkty zgodnie z
zasadami przedstawionymi na stronie internetowej Konkursu oraz w Aplikacji:
a. 2 punktów za każdy pełny kilometr zarejestrowanego przejazdu;
b. 10 punktów jednorazowo, za każdy zarejestrowany przejazd powyżej 1 km; przy czym
między kolejnymi przejazdami musi nastąpić przerwa min. 10 minut aby zaliczyć przejazd
c. Bonusy do 900 pkt za utrzymanie passy (3 dni jazdy pod rząd - 50 pkt, 5 dni - 100 pkt, 8 dni
- 200 pkt, 13 dni - 400 pkt, 21 dni - 900 pkt).
d. dnia 17.05 (Międzynarodowy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy) punkty liczone są
podwójnie.
e. 50 punktów za każdy zarejestrowany przejazd rozpoczęty lub zakończony w obszarze
określonym promieniem 250 metrów od lokalizacji miejsca objętego premią punktową przy
czym zaliczane są maksymalnie dwa przejazdy w ciągu jednego dnia i 10 przejazdów w
tygodniu od poniedziałku do niedzieli (każdy następny przejazd tego typu otrzyma 10
punktów).
2. Uczestnik może sam ustawić swoją lokalizację objętą premią punktową. W Aplikacji na ekranie
rankingów w opcjach wyzwania (niebieski guzik z kropkami), na dole listy “Ustaw swoje miejsce
pracy”. Miejsce pracy można zmienić tylko jeden raz podczas trwania edycji. Nie jest możliwe
ustawianie więcej niż jednego miejsca pracy.

3. Uczestnicy dołączają do konkursu indywidualnie i zespołowo na zasadzie przynależności do
zespołu (“Zespół”). Uczestnik może dołączyć do Zespołu lub samemu założyć w aplikacji klikając
na przycisk “Stwórz zespół”.
4. W aplikacji można dołączyć lub założyć Zespół w kilku kategoriach rankingowych:
a. Liga - liczba osób w zespole jest ograniczona do 5. Ta kategoria jest brana pod uwagę w
zestawieniu nagrodowym.
b. Miasta - dowolna ilość użytkowników w zespole
c. Teams - dowolna ilość użytkowników w zespole
d. Typ roweru - dowolna ilość użytkowników w zespole
5. Uczestnicy na podstawie uzyskanych punktów otrzymują pozycje w rankingu indywidualnym
Konkursu. Punkty Zespołu są sumą wszystkich punktów jego Uczestników i są podstawą do
tworzenia rankingu Zespołów.
6. Po każdej edycji punkty oraz passa liczone są od nowa. Koniec edycji następuje ostatniego dnia o
godzinie 23:59. Przejazdy zapisany po tej godzinie nie będą liczone do wyników za obecną edycję.
7. Prowadzona jest Klasyfikacja Generalna Konkursu - od początku trwania konkursu do końca.
8. Przejazdy rowerem, za które przyznawane są punkty w Konkursie, rejestrowane są w Aplikacji
jednym z 2 sposobów:
a. przez manualny zapis po kliknięciu przycisku “jadę” i “kończę” w sekcji “RIDE”
b. z aplikacji Strava po procesie połączenia aplikacji Strava z Aplikacją Activy
9. Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja ze względu na niedokładne zapisanie charakterystyki
przejazdu w żadnym ze sposobów wskazanych w ust. 8 powyżej. W przypadku uzasadnionego i
udokumentowanego (np. zrzuty ekranu) problemu technicznego Aplikacji, zgłoszonego
Organizatorowi, możliwe jest przyznanie punktów konkursowych za niezarejestrowany lub błędnie
zarejestrowany przejazd, pod warunkiem przedstawienia jednoznacznie udokumentowanego
przejazdu z innych źródeł. Wyklucza się przyznawanie punktów za przejazdy, które Uczestnik
zapomniał zarejestrować poprzez Aplikację.
10. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu za złamanie zasad Konkursu, a w szczególności w
przypadku stwierdzenia przez Organizatora zapisywania przejazdów rowerowych w Aplikacji
zakwalifikowanych przez algorytmy Aplikacji jako przejazdy inne niż przejazdy rowerem (np.
samochodem, autobusem itp.). Organizator jest uprawniony do dokonywania przeglądu, losowo i w
sposób zanonimizowany, zapisanych w Aplikacji tras, również osobiście wybranych, w celu
stwierdzenia potencjalnego zapisu trasy innej niż rowerowa na podstawie danych GPS, czasowych
oraz danych sensorów zapisywanych w Aplikacji. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację od decyzji
o ewentualnym wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, zgodnie z postanowieniami § 6 poniżej.

§ 5. NAGRODY
1. Uczestnik sam decyduje o wyborze nagrody. W Aplikacji w zakładce “Sklep Activy” (“Sklep”) ma
dostęp do aktualnych ofert, które może wykupić za zebrane punkty w Aplikacji. Po wykupieniu oferty
otrzymuje maila z instrukcją odebrania nagrody u wybranego partnera.

2. Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty. Z
przyczyn organizacyjnych, w szczególności problemów z realizacją nagrody u konkretnego partnera,
Organizator zastrzega prawo do zmiany nagrody na nagrodę równoważną realizowaną przez inny
podmiot.
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w ciągu 5 (pięciu) dni
roboczych od dnia zakończenia poszczególnego etapu w ramach Konkursu.
5. Jednorazowa wartość nagrody w Konkursie nie przekracza równowartości 2 000 zł. W związku z
tym, nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
6. Na koniec trwania edycji: Maj. Organizator postanawia wynagrodzić osoby, które zajęły: 10, 30, 50,
90, 120, 150, 200, 310, 400, 520 miejsce w rankingu generalnym na dzień 3.06.2019 r. godzinę
23:59. Jeżeli dane miejsce zajęła więcej niż 1 osoba liczy się większa liczba kilometrów. Uczestnicy
zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową z prośbą o podesłanie danych do wysłania
przesyłki.
7. Na koniec trwania edycji: Czerwiec. Organizator postanawia wynagrodzić pierwszych pięć
najlepszych zespołów (z największą liczbą punktów). Zespoły z rankingu: Liga na dzień 30.06.2019
r. o godzinie 23:59. Uczestnicy zostaną poinformowani o nagrodzie drogą mailową z prośbą o
podesłanie jednego adresu do wysyłki.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Konkursu. Reklamacje
należy wysyłać w formie elektronicznej pod adres contact@activy.pl lub pisemnie na adres
Organizatora (Activy Sp. z o.o., ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, z dopiskiem na
kopercie „Konkurs Kręcę do Pracy”). Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, wskazanie
przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty ich
otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozstrzygnięcia reklamacji pocztą
elektroniczną lub listem – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
3. Konkurs nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej), ani zakładu wzajemnego w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu
wyłącznie z ważnych powodów, jakimi są:
a. zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b. nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków,
mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

c. zmiana danych dotyczących Organizatora lub partnerów lub podmiotów współpracujących z
Organizatorem;
d. przeciwdziałanie nadużyciom polegającym na ominięciu postanowień Regulaminu w celu
osiągnięcia nienależnej korzyści, np. wielokrotny udział w Konkursie pomimo wyłączenia
takiej możliwości w jego Regulaminie;
e. usprawnienie działania Konkursu, Aplikacji i obsługi Uczestników;
f. poprawienie ochrony prywatności Uczestników.
5. Zmiana w Regulaminie nie może ograniczyć lub uszczuplić praw nabytych uprzednio przez
Uczestników w związku z udziałem w Konkursie.
6. O wszelkich zmianach w Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników wysyłając wiadomość
na adres e-mail, o ile Uczestnik go udostępnili lub poprzez kanał komunikacyjny w Aplikacji.
Informacja o zmianie w Regulaminie zostaje również każdorazowo zamieszczona na stronie
internetowej Konkursu.
7. W czasie trwania Konkursu wszelkiego rodzaju pytania dotyczące Konkursu i Aplikacji mogą być
zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: contact@activy.pl.
8. Regulamin Konkursu jest dostępny u Organizatora pod adresem: Activy Sp. z o.o., ul. Piotra
Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, w Aplikacji oraz na stronie internetowej konkursu
krecedopracy.pl

Regulamin akcji „Kręcę do Pracy”
Nagrody od Lecton
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji kuponowej „60-dniowy dostęp do aplikacji Lecton dla klientów Activy” (zwanej dalej „Akcją”) w
zakresie umożliwiającym Uczestnikom skorzystanie z aplikacji Lecton (zwanej dalej: „Aplikacją Lecton”) na
promocyjnych warunkach określonych po- niżej jest Activy sp. z o.o.. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piotra Bardowskiego
4, 35-005 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000645721, numer NIP: 7010630605,
REGON: 365813973, kapitał zakładowy: 7.600 zł („Organizator”).
2.Regulamin określa zasady udziału w Akcji i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej
„Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji.
3.Regulamin Akcji jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie: krecedopracy.pl
Warunki uczestnictwa w Akcji
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
a. Pobrać
na
telefon
Aplikację
mobilną
Activy
dostępną
na
platformie
Google
Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activy
oraz
App
Store
https://itunes.apple.com/us/app/activy/id1273195093?ls=1 b.
b. Dokonać rejestracji w Aplikacji, poprzez udostępnienie swojego adresu email, imienia, nazwiska oraz
deklaratywnego pseudonimu w grze. Możliwa jest także rejestracja z wykorzystaniem profilu istniejącego na
portalu Facebook. Rejestracja w Aplikacji oznacza akceptację regulaminu Aplikacji i polityki prywatności
Aplikacji.
c. Dołączyć do Konkursu “Kręcę do Pracy” z ekranu wyboru konkursów otwartych w Aplikacji.
d. Postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez Organizatora w Aplikacji oraz na stronie
internetowej Konkursu.
5. Warunkiem udziału w Akcji jest również̇ zainstalowanie w swoim urządzeniu mobilnym Aplikacji Lecton oraz
akceptacja regulaminu Systemu Lecton.
Zasady Akcji
6. Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt 4-5 niniejszego Regulaminu otrzyma na adres e-mail unikatowy kod
(zwany dalej: „Kodem”), który uprawnia go do korzystania z Aplikacji Lecton przez 60 dni bezpłatnie od dnia aktywacji
kodu.
7. Uczestnik może dokonać́ aktywacji kodu na stronie https://promo.lectonapp.com, logując się na swoim koncie w
serwisie Lecton lub zakładając nowe konto. Po zalogowaniu lub rejestracji oraz akceptacji regulaminu Lecton, w polu
„Wpisz kod promocyjny” Uczestnik powinien wpisać otrzymany Kod i zatwierdzić go.
Następnie Uczestnik powinien uruchomić lub pobrać i zainstalować aplikację Lecton ze sklepu Play dla systemu
Android lub App Store dla systemu iOS, a następnie zalogować się do niej tymi samymi danymi (adres mailowy oraz
hasło), które zostały podane odpowiednio przy reje- stracji konta w serwisie Lecton.
Kody pozostają aktywne, tj. Uczestnik ma możliwość ich aktywacji na stronie https://promo.lectonapp.com do dnia
30.06.2019 roku. Po tym terminie przesłany Kod straci swoją ważność.
8. Akcja trwa od dnia 13.05.2019 do dnia 03.06.2019.
9. Pula Kodów przeznaczona do wzięcia udziału w Akcji to 1000 sztuk. W ramach Akcji, każdy z Uczestników jest
uprawniony do skorzystania tylko z jednego Kodu.
Reklamacje
10. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo do uzyskania od Organizatora pisemnych informacji na temat Akcji oraz
prawo do złożenia reklamacji dotyczących jej prawidłowego przebiegu. Wniosek o udzielenie informacji oraz
ewentualne reklamacje należy przesłać na następujący adres e-mail Organizatora: help@activy.bike Organizator
zobowiązuje się do udzielenia informacji bądź odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia
dostarczenia Or- ganizatorowi e-maila Uczestnika.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Kodu oraz Aplikacji Lec- ton. W przypadku
problemów z aktywacją Kodu lub działaniem Aplikacji Lecton Uczestnik powi- nien skontaktować się bezpośrednio z
producentem Aplikacji Lecton wysyłając e-mail na adres: contact@lectonapp.com.

