
REGULAMIN KONKURSU KRĘĆ DLA UG 2017

1. Konkurs „Kręć dla UG" (zwany dalej „Konkursem") adresowany jest do studentów

wszystkich typów studiów na Uniwersytecie Gdańskim i pracowników Uniwersytetu

Gdańskiego.

2. Konkurs  organizowany  jest  przez  Akademickie  Centrum  Kultury  Alternator

Uniwersytetu Gdańskiego  w porozumieniu z JM Rektorem UG.

3. Głównym  celem  Konkursu  jest  promowanie  zdrowego  trybu  życia  oraz

popularyzacja komunikacji rowerowej wśród studentów i pracowników uczelni.

4. Konkurs odbędzie się  w dniach 1-31 maja 2017 r. i będzie powiązany z udziałem

Miasta  Gdańska  w  „European  Cycling  Challenge”  czyli  europejskiej  rowerowej

rywalizacji miast.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest: zarejestrowanie się uprawnionego uczestnika

na stronie www.cyclingchallenge.eu/pl,  w miaście Gdańsk w grupie Uniwersytetu

Gdańskiego.

6.  Aby rejestrować podróż można wybrać jedną z trzech opcji: 

a) pobranie i aktywacja aplikacji na smartfona Naviki, 

b) ręcznie wprowadzanie tras na stronie www.naviki.org, 

c) lub importowanie pliku z .GPX pochodzącego z innej aplikacji GPS.

7. Aplikacja „Naviki” służy do pomiaru liczby przejechanych na rowerze kilometrów.

8. Aplikacja oraz informacje o „European Cycling Challenge” dostępne są na stronie

www.cyclingchallenge.eu/pl

9. Studenci  oraz  pracownicy,  którzy uczestniczyli  w  ubiegłorocznej  edycji  kampanii

muszą  dokonać  ponownej  rejestracji,  w  tym wybrać  miasto  Gdańsk oraz  grupę

Uniwersytetu Gdańskiego.

10.Należy rejestrować  wszystkie  przejazdy rowerowe w maju  (od  1 do 31 maja)  -

kwalifikowane  będą  przejazdy  o  dowolnym  charakterze:  do  pracy,  do  sklepu,

rekreacyjne (wszystkie poza treningami sportowymi).

11. Wybór  nagrodzonych  uczestników  konkursu  nastąpi  na  podstawie  wyników

wygenerowanych na stronie www.www.cyclingchallenge.eu/pl. Nagrodzeni zostaną

uczestnicy,  którzy  przejadą  na  rowerach  najwięcej  kilometrów  w  grupie

Uniwersytetu Gdańskiego.
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12.Wyniki  kampanii  będzie  można  śledzić  na  bieżąco  na  stronie

www.cyclingchallenge.eu/pl

13.Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez JM

Rektora  Uniwersytetu  Gdańskiego:  uczestnik,  który przejedzie  największą  liczbę

kilometrów zarejestrowany w grupie UG   otrzyma rower o wartości do 2000 zł, a

drugi i trzeci uczestnik akcesoria rowerowe (o wartości do 600 i 400 zł)

14.W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy tzn. pracownicy Akademickiego

Centrum Kultury Alternator Uniwersytetu Gdańskiego

15. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu, ogłosi jego wyniki na

stronach internetowych: www.ack.ug.edu.pl oraz www.ug.edu.pl.

16.Nagrody dla najlepszych uczestników będą wręczane osobiście przez JM Rektora

UG lub innego przedstawiciela uczelni.

17.W przypadku wygrania przez uczestnika głównej  nagrody rzeczowej (o  wartości

powyżej  kwoty  760  zł)  organizator  konkursu  zobowiązuje  się  do  przyznania

dodatkowej premii pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody celem pokrycia

zobowiązania podatkowego w postaci zryczałtowanego podatku dochodowego od

osób fizycznych z tytułu przekazania nagrody. Kwota premii pieniężnej nie będzie

przekazywana na rzecz zwycięzcy lecz od razu będzie przekazywana na pokrycie

ww zobowiązania podatkowego.

18.Uczestnicy  biorący  udział  w  Konkursie   zobowiązują  się  do  przestrzegania

Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Kampanii  „European Cycling Challenge”

2017 dostępnego na stronie http://cyclingchallenge.eu/pl/rules

19.Wszystkie  informacje  na  temat  Konkursu  znajdują  się  na  stronie  organizatora

www.ack.ug.edu.pl.   W przypadku pytań prosimy o kontakt  pod numerem telefonu

58  523  24  50,  na  adres  mailowy:  dkf@ug.edu.pl.  Koordynatorem  konkursu  z

ramienia Akademickiego Centrum Kultury Alternator Uniwersytetu Gdańskiego jest

p. Tomasz Pupacz
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