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R E G U L A M I N
Turystyka rowerowa w Polsce stała się bardzo popularną formą spędzania czasu wolnego. Dzisiaj wybór roweru 
jako środka komunikacji jest wyrazem troski o środowisko naturalne, a także o własne zdrowie i racjonalny 
wypoczynek. Władze gmin i powiatów coraz częściej zauważają pozytywne aspekty turystyki rowerowej, dzięki 
czemu powstają nowe drogi i szlaki rowerowe. 

I. CELE

 Konkurs zainicjowany przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w 2012 r. ma na celu zebranie 
i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów 
i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają 
organizowanie rowerowych imprez, wydają rowerowe mapy i przewodniki. 

 Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcję „Bądź bezpieczny 
na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.

 Konkurs jest okazją do promocji gmin przyjaznych rowerzystom, ale również do dostrzeżenia zaangażowania 
władz gmin, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów działających na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w swoich 
okolicach.

II. WARUNKI

1. Konkurs ma za zadanie wspierać i nagradzać działania związane z:
 inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki 

dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (takich jak dworce PKP, PKS, urzędy, parki), punkty napraw 
rowerów, miejsca obsługi rowerzystów, miejsca noclegowe, postojowe itp.;

 promocją w postaci wydanych map, przewodników, aplikacji mobilnych, informacji na stronach gminy i innych 
portalach;

 popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek; 
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 wskazaniem konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów (np. używanie kamizelek odblaskowych, oświetlenie, 
znakowanie, jazda w kaskach).

2. Przewiduje się podział gmin na kategorie: do 10 tys., do 20 tys., do 40 tys., do 100 tys. oraz powyżej 100 tys. 
mieszkańców. 

3. Zgłoszenia gmin do konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom dokonują turyści kolarze na postawie karty 
zgłoszenia, która dostępna jest na stronach www.pttk.pl oraz www.ktkol.pl. Wypełnioną kartę zgłoszenia 
należy przesłać w formie elektronicznej pod adresem poczta@narowerze.pttk.pl do 15 lipca 2020 roku. 

4. Organizatorzy konkursu prześlą zgłoszonym gminom link do elektronicznego formularza, w którym zawarte będą: 
szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m.in. dane o długości dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych 
szlaków, liczbie urządzeń, liczbie miejsc postojowych) w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 r., adresy 
portali, wykazy zorganizowanych imprez (rajdów, zlotów) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających 
starania o certyfi kat, w tym planowanych na przyszły rok, a także informacje o długofalowym planie utrzymania 
i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej. Zachęcamy do dołączenia w formie tradycyjnej lub 
elektronicznej materiałów promocyjnych takich jak mapy, plany, dokumentacja fotografi czna, kopie publikacji 
prasowych oraz wydawnictwa związane z turystyką rowerową.

5. Wypełnioną kartę potwierdzającą gminy przesyłają elektronicznie do 18 sierpnia 2020 r., a ewentualne materiały 
promocyjne pod adresem: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, 00-075 Warszawa, 
ul. Senatorska 11 z dopiskiem „Gmina przyjazna rowerzystom” lub w formie elektronicznej pod adresem: 
poczta@narowerze.pttk.pl.

6. Laureaci zostaną uhonorowani certyfi katami, które zostaną wręczone 17 września 2020 r. w trakcie 
Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach. 

7. Ostateczna interpretacja warunków konkursu należy do organizatorów. 

8. Nagrody:
 gmina, która uzyska trzykrotnie certyfi kat „Gmina przyjazna rowerzystom”, może ubiegać się o Grand Prix;
 każda gmina biorąca udział w konkursie będzie mogła podczas targów Bike-Expo (17–19 września 2020 r., 

Kielce) prezentować się i promować pod kątem turystycznym na stoisku „Gmina przyjazna rowerzystom”
lub na stoisku własnym 6 m2;

 dla laureatów konkursu przewidziano udział w wieczornym bankiecie 17 września 2019 r. podczas Targów 
Rowerowych Bike-Expo w Kielcach.
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Nazwa gminy (dokładna) 

Dane teleadresowe 

Województwo 

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA:

OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

Imię i nazwisko 

Dokładny adres 

Telefon                                                                                 Adres e-mail 

Do celów statystycznych (nieobowiązkowe):

Członek PTTK:  TAK         NIE

Posiadane uprawnienia w turystyce kolarskiej:  PRZODOWNIK         ZNAKARZ         BRAK

Posiadane odznaki w turystyce kolarskiej (stopień): 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 lipca 2020 roku w formie elektronicznej pod adresem mailowym poczta@narowerze.pttk.pl.

K A R T A  Z G Ł O S Z E N I A
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze 
(dalej również: „PTTK” lub „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru 
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817.

2. Stowarzyszenie jako administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest poprzez 
następujący adres e-mailowy: iod@pttk.pl lub poprzez adresy pocztowe.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom” 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu i adres mail.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie administratora w zakresie swoich obowiązków 
służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności statutowej PTTK, jak również podmioty uprawnione 
do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące na podstawie umowy 
powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych, w tym: 
 Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 5 lat od momentu zakończenia konkursu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profi lowaniu.
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