REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
Rajd rowerowy „Szlakiem zrzutów alianckich z 1944 r.”
I. ORGANIZATOR
1. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec.
II. CELE IMPREZY
1.
2.
3.
4.

Promowanie zdrowego trybu życia.
Propagowanie aktywnego wypoczynku.
Popularyzacja turystyki rowerowej.
Popularyzacja miejsc związanych z historią regionu.
III. TERMIN I MIEJSCE, TRASA

1.
2.
3.
4.

Rajd odbędzie się 6 lipca 2021 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 14.00.
Wyjazd i zakończenie – przy Amfiteatrze w Parku Środowiskowym w Zwierzyńcu.
Trasa: Zwierzyniec – Florianka – Tereszpol – Zwierzyniec.
Termin rajdu uzależniony od warunków atmosferycznych i sytuacji epidemiologicznej.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy podczas rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności
i przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego.
2. Uczestnikami rajdu mogą być osoby dorosłe i dzieci pod opieką osób dorosłych. Osoby
niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub
opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
3. Uczestnicy rajdu muszą posiadać kamizelki odblaskowe.
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie
z rajdu.
7. Powrót po zakończeniu rajdu odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
8. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
V. SPRAWY ORGANIZACYJNE RAJDU
1. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych.
2. Zabrania się wyprzedzania przewodnika prowadzącego rajd i zbaczania z trasy rajdu.
3. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
4. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu, jak i osób trzecich.
5. Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych
szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rajdzie uczestników.
6. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

VI. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:
1.
2.
3.
4.

Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
Niszczenia przyrody.
Używania szklanych pojemników, butelek, itp.
VII. ZGŁOSZENIA

1. Udział w rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
2. Zgłoszenia należy składać osobiście lub telefonicznie w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
w Zwierzyńcu, tel. 84 687 26 60, najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego rajd, tj. 5 lipca
2021 r.
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do osobistego zgłoszenia się i wypełnienia oświadczenia
(wzór oświadczenia – załącznik).
4. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
5. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek po zakończeniu rajdu.
6. Każdy uprzednio zgłoszony uczestnik zobowiązany jest w dniu rajdu do potwierdzenia swojej
obecności (podpis na liście uczestników).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik zgłaszając się do uczestnictwa w rajdzie, zgadza się na wykorzystanie jego danych
osobowych i wizerunku.
2. Wpisując się na listę uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu
udział w rajdzie.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział w rajdzie osób niezgłoszonych
i niebędących na wykazie listy uczestników.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
5. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decydują Organizatorzy rajdu, którym
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

Informacja o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu, tel. 84 687 26
60, e-mail: biuro@kultura-zwierzyniec.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@cbi24.pl
3) Celem przetwarzania danych jest udział w Rajdzie rowerowym „Szlakiem zrzutów alianckich z 1944 r.”
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody,
5) Osoby, których dane przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
6) Ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez uczestnika udziału w rajdzie.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rajdzie.

Załącznik
do regulaminu
Rajdu rowerowego
„Szlakiem zrzutów partyzanckich z 1944 r.”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA RAJDU

Nazwisko i imię uczestnika ......................................................................………………………………………….
PESEL ………………………………………………, tel.…………………………………….
Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am oznak zakażenia koronawirusem
SARS-CoV-2, ani kontaktu z osobą zarażoną. Mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie
udziału w Rajdzie rowerowym „Szlakiem zrzutów alianckich z 1944 r.” w terminie: 6 lipca 2021 r.
oraz że biorę w nim udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu rajdu i trasą, na
której będzie się odbywał. W pełni akceptuję zapisy zawarte w regulaminie.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym oświadczeniu oraz wykorzystanie mojego wizerunku przez organizatorów w celu
promocji i upowszechniania idei rajdu, w tym publikację zdjęć informacji z rajdu na stronach
internetowych organizatorów, w lokalnych portalach informacyjnych i w prasie.

...................................................................................................
data i czytelny podpis

