
 

Regulamin programu motywacyjnego  

„odLOTTOwa jazda – LOTTO POLAND BIKE MARATHON” 

 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich kolarzy, którzy biorą udział w LOTTO Poland Bike 

Marathon 2019 i regularnie trenują. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Michała Kajki 31 80/82 lok. 1, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000270809, NIP 9522021000 , REGON 140815890 

3. Celem konkursu jest promocja sportu i aktywnego trybu życia oraz poczucia jedności, 

sportowcy dla sportowców. Wygrana zostanie przeznaczona na wsparcie drużyny Avalon 

Extreme Rugby. 

4. Czas trwania konkursu: 01-30.09.2019. Do konkursu można dołączyć w dowolnym 

momencie. 

5. W konkursie może wziąć udział każdy zawodnik/zawodniczka startujący w LOTTO Poland 

Bike Marathon.  

6. Aby wziąć udział w konkursie należy ściągnąć aplikację odLOTTOwa jazda, wybrać 

wsparcie dla Fundacji Avalon, utworzyć login zgodnie z zasadami konkursu oraz zbierać 

kilometry, włączając aplikację przy każdym treningu oraz podczas obowiązkowego startu w 

LOTTO Poland Bike Marathon.  

7. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie w celach 

realizacji nagrody. 

8. Każdy kolarz biorący udział w konkursie i rejestrujący się w aplikacji odLOTTOwa jazda 

zobowiązany jest do stworzenia loginu zgodnie z poniższym wzorem:  

login(PolandBikeMarathon), np. jan.kowalski(PolandBikeMarathon). 

9. W konkursie ustalono nagrody dla kolarzy, którzy wezmą udział w konkursie i zbiorą 

największą liczbę kilometrów w cyklu. 

10. Etap – okres, w który wlicza się wyścig LOTTO Poland Bike Marathon oraz treningi, 

zgodnie z poniższymi terminami. W ramach niniejszego konkursu odbędą się 4 etapy: 

 1 etap: 01.09 – 07.09 do godz. 00:00 – nagrody wręczamy 8 września podczas dekoracji 

LOTTO Poland Bike Marathon w Otwocku  

 2 etap: 08.09 – 14.09 do godz. 00:00 – nagrody wręczamy 15 września podczas dekoracji 

LOTTO Poland Bike Marathon w Ząbkach 

 3 etap: 15.09 – 20.09 do godz. 00:00 – nagrody wręczamy 21 września podczas dekoracji 

LOTTO Poland Bike Marathon w Konstancinie-Jeziornie 

 4 etap:  21.09 – 30.09 do godz. 00:00 – nagrody wręczamy 12 października podczas 

dekoracji LOTTO Poland Bike Marathon w warszawskim Wawrze 

11. Do wygrania są następujące nagrody dla każdego etapu: 

dla 10 osób, które zbiorą największą liczbę kilometrów, tj. 5 kobiet i 5 mężczyzn: 

nagroda pieniężna - 200 zł,  a całkowita pula nagród w 4 etapach wynosi 8 000 zł. 

12. Wyniki konkursu będą ogłaszane i przekazane kolarzom w dniu wyścigu LOTTO Poland 

Bike Marathon rozpoczynającego kolejny etap. W tym samym terminie zostaną również 

wręczone nagrody pieniężne, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 1 etap - 8 września: 5 nagród dla kobiet i 5 nagród dla mężczyzn po 200 zł  

 2 etap - 15 września:  5 nagród dla kobiet i 5 nagród dla mężczyzn po 200 zł 

 3 etap - 21 września: 5 nagród dla kobiet i 5 nagród dla mężczyzn po 200 zł 

 4 etap - 12 października: 5 nagród dla kobiet i 5 nagród dla mężczyzn po 200 zł 

 

      13. Wszelkie wątpliwości w przebiegu programu rozstrzyga Fundacja Avalon. 


