REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU FAMILIJNEGO
1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy 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 obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania
się decyzjom organizatora rajdu,
 ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa
sportowego na trasie rajdu,
 rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
 posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
 poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy
zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m,
 liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
 podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy
poszczególnymi grupami kolumny,
 każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest dojazdy w tempie dostosowanym
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo
i spokojnie w szyku,
 przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy
kontrolować szybkość i hamowanie,
 każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
 podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza
jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
 uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Na trasie zabrania się:
 Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
 niszczenia przyrody,
 indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 głośnego zachowywania się,
 zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
2. Odpowiedzialność organizatora
 Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
 udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy
 za szkody wyrządzone przez uczestników,
 organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
 organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru,
 organizator nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku uczestników rajdu,
którego sam nie dokonał.
Postanowienia końcowe:
 Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
w materiałach promocyjnych organizatora,
 udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA / UCZESTNIKÓW
W ROWEROWYM RAJDZIE FAMILIJNYM
w dniu 07 lipca 2019 r. (niedziela)
NAZWISKO I IMIĘ

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA

tel. kontaktowy

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Rajdu i zobowiązuję się go przestrzegać.
2. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym w dniu
07.07.2019 r.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się po drogach.
4. Oświadczam, że biorę udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
5. Oświadczam, że dziecko/dzieci zgłoszone w niniejszej karcie pozostają pod opieką osoby/osób
dorosłej, która będzie sprawowała całkowitą opiekę nad dzieckiem.

………………...................................................................
(Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika rajdu
lub Rodzica uczestnika niepełnoletniego)

Jeżeli rodzic osobiście nie bierze udziału w Rajdzie, własnoręcznym podpisem wyraża zgodę
na udział swojego dziecka w Rajdzie oraz podaje dane innego pełnoletniego uczestnika, który będzie
sprawował opiekę nad dzieckiem.

...........................................................
(czytelny podpis rodzica)

.........................................................
(czytelny podpis opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych (organizatorem rajdu) jest: Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi Cisek
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO
w zakresie: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu, które będą wykorzystywane w celu
ewidencji uczestników oraz zapewnienia im bezpieczeństwa, a w zakresie rozpowszechniania wizerunku na
podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dane będą
przechowywane przez okres 5 lat. Informujemy również o przysługującym prawie do żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych,
prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Informujemy również, że podanie danych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich
podania. Niewyrażenie zgody uniemożliwi zakwalifikowanie uczestnika do startu w rajdzie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Wycofania zgody można dokonać w sekretariacie organizatora rajdu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów ewidencji uczestników
ROWEROWEGO RAJDU FAMILIJNEGO przez organizatora rajdu:
………….……………………………………………..………………………
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie informacji na temat osiągniętych wyników moich/mojego
dziecka w celach związanych z dokumentowaniem przebiegu ROWEROWEGO RAJDU
FAMILIJNEGO przez organizatora rajdu:
………….……………………………………………..………………………
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka w celach związanych
z dokumentowaniem przebiegu ROWEROWEGO RAJDU FAMILIJNEGO przez organizatora
rajdu:
………….……………………………………………..………………………
(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/ opiekuna prawnego dziecka)

