REGULAMIN
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO W JAWORZU W DNIU 14 MAJA 2022 R.
CEL RAJDU:
- promocja Gminy Jaworze jako miejsca czynnego rodzinnego wypoczynku na rowerze,
- jazda na rowerze jako sposób spędzania wolnego czasu.
TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA RAJDU:
- 14 maja 2022 roku (sobota) - godzina 11:00
- start i meta na amfiteatrze w Jaworzu przy ul. Wapienickiej
ORGANIZATORZY:
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, ul. Wapienicka 25, tel. 33 488-31-16, biuro@opgj.pl
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu, ul. Szkolna 180, tel. 33 817-22-24 sekretariat@sp1jaworze.pl
Gmina Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel. 33 828-86-00, sekretariat@jaworze.pl
TERMINARZ RAJDU:
- zapisy uczestników w biurze rajdu przy amfiteatrze – 9:00-11:00
- START przy amfiteatrze - 11:00
- META przy amfiteatrze - ok. 13:45
- losowanie upominków i zakończenie rajdu – ok. 13:45-14:30
UCZESTNICTWO W RAJDZIE:
Warunki uczestnictwa:
- w rodzinnym rajdzie rowerowym może uczestniczyć każda osoba, która w dniu rajdu: 14 maja 2022 r.
w godzinach zapisów: 9:30-11:00 zapisze się w biurze rajdu znajdującym się przy amfiteatrze i wniesie
opłatę startową,
- warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się
decyzjom kierownictwa rajdu,
- prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim,
- osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo,
- uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy
i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach,
- poruszamy się w zwartych kolumnach 10-15 osobowych z wyznaczonym kierownikiem kolumny, który
zostaje wyznaczony przez organizatora,
- uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz
poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi,
- każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower,
- w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy
zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,
- podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów,
- każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez
skrzyżowanie,
- w trakcie postoju nie wolno tarasować drogi,
- jadąc rzędem, należy zachować minimum 2 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 10 do
12 m,
- w trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających,
- Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu,
- nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu bez
prawa zwrotu kosztów uczestnictwa,
- uczestnicy rajdu są objęci ubezpieczeniem NW.
OPŁATA STARTOWA:
- opłata startowa wynosi 20 zł od osoby dorosłej, 15 zł od dziecka. W ramach opłaty uczestnicy otrzymują
koszulkę rajdową, wodę na półmetku, posiłek regeneracyjny na mecie oraz prawo uczestnictwa
w zabawach z upominkami i nagrodami,

- w razie gdy liczba uczestników rajdu przewyższy ilość pamiątkowych koszulek opłata startowa wyniesie
10 zł od osoby dorosłej i dziecka. W ramach obniżonej opłaty uczestnicy otrzymują, wodę na półmetku,
posiłek regeneracyjny na mecie oraz prawo uczestnictwa w zabawach z upominkami i nagrodami.
NAGRODY:
- wszyscy uczestnicy rajdu mogą wziąć udział w zabawach z upominkami i nagrodami,
- przewidziane są nagrody i dyplomy dla jadącego samodzielnie najmłodszego uczestnika oraz najstarszego
uczestnika rajdu.
PRZETWARZANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
1. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego,
filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
2. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego
wizerunku, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności
poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w budynku Organizatora, w serwisach
internetowych prowadzących przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu
zarządzanych, lub wykorzystywanych przez Organizatora (np. Facebook), w publikacjach Organizatora,
w prasie. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego
w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im
jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.
3. Każdy, kto korzysta z imprez organizowanych przez Organizatora i nie wyraża zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych w postaci wizerunku jest obowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.
W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Rajdu jest Organizator.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@opgj.pl lub
pisemnie na adres siedziby Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzeniu i promocji
Rodzinnego Rajdu Rowerowego Jaworze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)-RODO, a także w zakresie wizerunku na
podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres organizacji i przebiegu imprezy, a po jej
zakończeniu przez czas publikacji z niej materiałów oraz czas realizacji ochrony prawnej, jak również w
przypadku wyrażonej przez Panią/a zgody-w jej zakresie i celu.
5. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich
przenoszenia, usunięcia, sprostowania a także złożenia sprzeciwu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- podpisanie listy startowej i udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
- wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu rajdu w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
- nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
- uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność;
- uczestnicy rajdu poruszają się w kolumnie zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego;
- zabrania się wyprzedzania pilota rajdu oraz kierowników kolumn;
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora
jest decyzją ostateczną.
Organizatorzy serdecznie zapraszają i życzą sukcesów!

