
 

 

 

 

          

Regulamin konkursu 

„Drugie Życie Roweru” 
 

I. Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs Drugie Życie Roweru. 

 

    II. Organizatorzy i Partnerzy 

1.  Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bartoszyce. 

2.  Współorganizatorem konkursu jest: Zakład Gospodarki Odpadami spółka z o.o. w Bartoszycach. 

 

III. Zasady i cel konkursu 

 1. Na bazie roweru lub elementów starego roweru należy zbudować pojazd wykorzystując przy tym 

materiały codziennego użytku. 

 2. Tworząc pojazd można wykorzystać cały rower obudowując go różnymi materiałami (np. karton, 

styropian) w celu stworzenia niezwykłej konstrukcji lub wykorzystać tylko elementy roweru albo kilku 

rowerów, wszystko zależy od inicjatywy i wyobraźni twórców. Ważne jest aby pamiętać, że pojazd 

powinien zaprezentować swoje możliwości jezdne w takim zakresie, aby można było przejechać dookoła 

Placu Konstytucji 3-go Maja i urzec komisję konkursową. Dodatkowym atutem pojazdu będzie jego 

konstrukcja, nadająca mu niepowtarzalny charakter. 

 3. Cele konkursu : 

a. promowanie miasta Bartoszyce, 

b. popularyzowanie inicjatyw proekologicznych, 

c. rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości uczestników konkursu, 

d. integracja mieszkańców miasta. 

 

IV. Nagrody 

 1. Uczestnicy konkursu „Drugie życie roweru” będą ubiegać się o nagrody 

 pieniężne o łącznej wartości 6 tys. zł brutto: 

a.  I miejsce nagroda pieniężna 3000 zł brutto, 

b.  II miejsce nagroda pieniężna 2000 zł brutto, 

c.  III nagroda pieniężna zł 1000 zł brutto, 

d.  wyróżnienia (nagrody rzeczowe) 

  2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 

V. Miejsce konkursu 

  1. Finał konkursu Drugie Życie Roweru odbędzie się dnia 07.06.2015 o godz. 14.00  

  na Placu Konstytucji 3-go Maja. 



  2.   Podczas konkursu odbędzie się:  

          - prezentacja - przejazd wykonanych pojazdów,  

          - wystawa pojazdów pod fontanną znajdującą się na Placu Konstytucji 3 Maja 

  3.  W trakcie prezentacji i wystawy Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców i wręczy nagrody. 

 

VI. Uczestnicy konkursu 

  1.   W wydarzeniu może wystartować każdy, kto zbuduje pojazd na bazie roweru. 

  2.   Osoby niepełnoletnie biorące udział w konkursie muszą mieć pełnoletniego opiekuna. 

  3. Osoba pełnoletnia ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo nieletnich biorących udział  

  w      konkursie. 

  4.  Autorzy pojazdów zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż samodzielnie wykonali jednostkę          

  startującą w konkursie. 

  5.  Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

  6.  Autorzy pojazdów zobowiązani są do stawienia się w Biurze Zawodów na odprawie technicznej przed           

  zawodami do godz. 13.00 w dniu 07.06.2015r. 

  7. Uczestnicy konkursu podczas prezentacji pojazdów mogą użyć podkładów muzycznych,                                              

  akompaniamentu muzycznego itp., pod warunkiem, że przekażą nagranie organizatorowi  

  w trakcie rejestracji w Biurze Zawodów. 

 

VII. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dnia 17.05.2014r. wypełnić i przesłać zgłoszenie wraz  

z nazwą pojazdu i jego opisem (im zabawniejszy opis tym lepiej). Opis będzie odczytany podczas               

prezentacji pojazdu. 

2.  Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie: rower.bartoszyce.pl  

3. Zgłoszenia przesyłamy na adres email: wmi@bartoszyce.pl w tytule ,,Drugie życie roweru” – edycja III 

bądź listownie na adres: 

Urząd Miasta Bartoszyce, 

11-200 Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 

z dopiskiem ,,Drugie życie roweru” – edycja III 

(decyduje data wpływu do organizatorów). 

4. Pojazdy powinny zaprezentować swoje możliwości jezdne w takim zakresie,  

aby można było nimi przejechać dokoła Plac Konstytucji 3-go Maja. 

5.  Do startu nie będą dopuszczone pojazdy standardowe i wykonane fabrycznie. 

 

VIII. Rozstrzygniecie konkursu 

1.  Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez organizatorów 

konkursu. 

2.  Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena pojazdów i wyłonienie laureatów konkursu. 

Przy ocenie Komisja będzie brała pod uwagę: 

 Pomysłowość  

 Wytrzymałość pojazdu podczas jazdy prezentacyjnej 

 Wkład pracy włożony w przygotowanie „Pojazdów rowerowych”  

 Oryginalność pojazdu 

 Wykorzystanie materiałów wtórnych 

3. Wyniki zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową w dniu konkursu,  

po zakończeniu rywalizacji. 



4.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

5. Nagrody pieniężne zostaną przelane na konto laureatów w terminie 14 dni od daty dopełnienia 

formalności związanych z przelewem. 

 

IX. Postawienia końcowe 

1. Uczestnik zgłaszający pojazd do konkursu, wyraża zgodę na udział w konkursie  

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Uczestnik zgłaszający pojazd do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1182 z późn. zm.) przez Urząd Miasta Bartoszyce z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Boh. Monte Cassino 1 

dla celów niniejszego konkursu. 

3. Organizator ma prawo do utrwalenia wizerunku pojazdów oraz załóg za pomocą urządzeń do 

rejestracji dźwięku i obrazu oraz i ich publicznego odtwarzania na łamach prasy, telewizji, radia, Internetu 

itp.  

 


