Regulamin Rajdu Rowerowego
I.

Organizator:

PPK Polkowice /Dział Organizacji Imprez Sportowych
II.

Cel rajdu :

1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, Gminy Polkowice.
2. Promowanie aktywnego spędzania czasu poprzez indywidualne i rodzinne
uczestnictwo w turystyce rowerowej.
3. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji.
4.Integracja społeczności lokalnej Gminy Polkowice.
5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz
zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
III. Termin, miejsce i trasa rajdu
1. Termin - rajd odbędzie się 22 września 2021 r. (środa).
2. Zbiórka godz. 15:45 – (parking przy basenach – „Grzybek”, omówienie
trasy rajdu.
3.Start godz. 16:00.
4. Postój –Cegielnia.
5. Przebieg trasy - START (Parking przy basenach zewnętrznych „Grzybek”)
glinianki - Cegielnia, Mogiłę Jeńca Wojennego i Dąb Papieski w Trzebczu.
Ostatnim punktem na mapie rajdu będzie Ścieżka Zdrowia.
7. Trasy rajdu przebiegają przez gminę Polkowice, Rajd prowadzony jest na
drogach zaliczanych do kategorii dróg publicznych, a także dróg szutrowych
i śródpolnych.
8. Nawierzchnia drogi: asfaltowa i gruntowa. Trasa rajdu przebiega drogami
o niewielkich różnicach wzniesień.
V. Organizacja rajdu :
1. Rajd ma charakter otwarty.
2. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
3. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
4. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
5. Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we
własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za powrót uczestników rajdu do domu.

VI. Warunki uczestnictwa
1. Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wypełnienie Karty Zgłoszenia –
załącznik do regulaminu.
3. Zgłoszenia należy składać na Kartach Zgłoszeń w Polkowickim
Przedsiębiorstwie Komunalnym /Dział Organizacji Imprez Sportowych - Biuro
pok. nr 13. Druki do pobrania w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym
/Dział
Organizacji
Imprez
Sportowych
lub
ze
strony
https://www.facebook.com/ppk.polkowice.
4. Zgłoszenia udziału w rajdzie przyjmowane są do dnia 22 września 2021 roku.
5. Podczas zbiórki każdy z uczestników zweryfikuje swoje dane i wyrazi chęć
wzięcia udziału w rajdzie.
6. Organizator nie będzie dokonywał zapisów w dniu Rajdu.
7. W rajdzie biorą udział osoby, które dokonały swojego zgłoszenia
w Polkowickim Przedsiębiorstwie Komunalnym /Dział Organizacji Imprez
Sportowych-Biuro pok. nr 13 na Karcie Zgłoszenia.
8. Przy zapisie, każdy uczestnik winien wypełnić Kartę Zgłoszenia uczestnika
rajdu, w przypadku osoby niepełnoletniej Kartę Zgłoszenia wypełnia rodzic lub
opiekun uczestnika rajdu.
9. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu
musi być również uczestnikiem rajdu, a fakt ten odnotować na liście zgłoszeń
i Karcie Zgłoszenia.
10. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie
pod opieką rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad
niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
11. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną
odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą
odpowiedzialność opiekunów prawnych.
12. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek
innych środków odurzających.
13. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu
rajdu i jego stosowania.
14. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszania się po drogach.
15. Uczestnicy niepełnoletni do lat 14 mogą uczestniczyć w Rajdzie
z opiekunem (osoba pełnoletnia).
16. Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w Rajdzie za pisemną
zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
17. Posiadanie sprawnego technicznie roweru.
18. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
19. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.

20. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu
roweru, przed Rajdem.
21. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu
powodują wykluczenie z Rajdu.
IX. Sprawy organizacyjne rajdu
1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy
muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec
czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do: Przestrzegania Regulaminu Rajdu
oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz
poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Grupę prowadzi Koordynator i przewodnik rajdu, on dyktuje tempo jazdy,
wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. Kolumnę zamyka osoba wyznaczona
przez kierownika rajdu.
3. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu.
4. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim dzieci
nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Rajd nie jest
wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.
5. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście,
zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę,
6. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m,
a przy zjazdach 5 m.
7. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz
sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,
8. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp
z pedałów,
9. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa
pieszych turystów.
10. Zabrania się wyprzedzania służb pilotujących i prowadzących Rajd.
11. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno
odbyć się poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
12. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.
13. Organizator zapewnia wykwalifikowaną osobę z zakresu udzielania
pierwszej pomocy.
14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zakończeniu Rajdu.
15. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub
wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
16. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej,
w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie
uczestników.

17. Na trasie zabrania się:
a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających:
b) zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych;
c) niszczenia przyrody;
d) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,;
e) głośnego zachowywania się;
f) zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora;
g) używania otwartego ognia;
h) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp.
oraz ostrych przedmiotów,
XI. Postanowienia końcowe
1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz
opiekunów podczas trwania rajdu.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
w trakcie trwania rajdu.
5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak
i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje
i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział.
7. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszenia akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu.
8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa
uczestnik odpowiada osobiście.
9. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach
promocyjnych Organizatorów.
10. Uczestnik wypełniając Kartę Zgłoszenia oświadcza, że nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rajdzie.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
12. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez
niepełnoletnich uczestników rajdu.
14. Z przyczyn niezależnych od Organizatora rajd może zostać przełożony lub
odwołany.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania
uczestników wydarzenia na potrzeby reklamowe i promocyjne Organizatora.
Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych

ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników wydarzenia.
Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na
nośnikach typu CD-ROM/ DVD, w folderach oraz mediach, na stronach
internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na
potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane
z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
16. Podpisując Kartę Zgłoszenia uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan
jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach
imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia
na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego
tytułu odpowiedzialności.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Rajdzie osób
niezgłoszonych i niebędących na wykazie listy startowej.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących
przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego
Regulaminu.
19. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator
Rajdu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
20. Zgłoszenie udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym jest równoznaczne
z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
21. Informacji dotyczących organizacji Rajdu udziela pracownik Polkowickim
Przedsiębiorstwie Komunalnym /Dział Organizacji Imprez Sportowych - Biuro
pok. nr 13 ,Stępień Marek , Felkel Mateusz.

XII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Rajdu: Polkowickim
Przedsiębiorstwie Komunalnym /Dział Organizacji Imprez Sportowych 59-100
Polkowice ul.3 Maja 51. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z
którym można się kontaktować poprzez e-mail: , m.stepien@ppk.polkowice.pl,
m.fekel@ppk.polkowice.pl lub telefonicznie 76 746 90 31.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO zgoda) w celu organizacji i przeprowadzenia RODZINNEGO RAJDU
ROWEROWEGO, przyznania nagród oraz promocji imprezy.

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię i nazwisko, wiek oraz wizerunek.
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych
danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez
Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu
administratora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia rajdu i promocji
imprezy.
6. Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadań związanych z
organizacją Rajdu lub do czasu wycofania zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego
prawa nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 860 70 86.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a
konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości uczestniczenia w
Rajdzie Rowerowym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.

