REGULAMIN
XX RODZINNEGO EKOLOGICZNEGO RAJDU ROWEROWEGO
Pyzdry, 30 kwietnia 2022 r.

1.
CEL RAJDU:
 popularyzacja wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego korzystania ze środka
lokomocji, jakim jest rower,
 poznanie walorów krajobrazowych i kulturowych Pyzdr oraz Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego,
 propagowanie wśród młodzieży i dorosłych turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony przyrody,
 integracja rodziny przez naukę, zabawę i wspólny wypoczynek,
 realizacja działań związanych z profilaktyką problemów alkoholowych oraz działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
2.
ORGANIZATOR RAJDU: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach i Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
3.
TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 30 kwietnia 2022 roku
Godz. 10.00 – START: boisko Szkoły Podstawowej w Pyzdrach – Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna – Spławie – Cieśle
Wielkie – Cieśle Małe – Pyzdry META RAJDU: boisko Szkoły Podstawowej w Pyzdrach od strony Warty. Zakończenie około godz.
14.00.
4.
WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE:
 Kapitanem drużyny musi być osoba pełnoletnia.
 Osoby w wieku poniżej 18 lat, mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym, tylko i wyłącznie jadąc na całej długości trasy rajdu pod stałą
opieką osoby pełnoletniej (kapitana drużyny).
 Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem!
 W rajdzie powinny uczestniczyć rodzinne zespoły (min. 2 osoby).
 Kapitan drużyny (osoba pełnoletnia) potwierdza własnoręcznym, czytelnym podpisem na Karcie Zgłoszenia zapoznanie się
z niniejszym regulaminem rajdu, warunkami uczestnictwa i obowiązkami oraz potwierdza prawdziwość podanych danych osobowych:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem rajdu rowerowego nie
ponoszą odpowiedzialności względem uczestników biorących udział w rajdzie, za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed i po, oraz w trakcie rajdu. Uczestnicy startują w rajdzie tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone szkody podczas trwania rajdu. Przez
akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy (kapitan drużyny i członkowie jego drużyny) zrzekają się prawa do dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuję
do wiadomości, że w razie wypadku lub kolizji drogowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, zarządzeń służb porządkowych oraz
postanowień regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo oraz mojego zespołu rodzinnego (na karcie
zgłoszenia drużyny do XX Rodzinnego Ekologicznego Rajdu Rowerowego – Pyzdry, 30 kwietnia 2022 r.), odpowiadam za
bezpieczeństwo swoje i wszystkich członków zespołu, a szczególnie osób niepełnoletnich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie, publikowanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z moją osobą
oraz członków drużyny, a także prezentację wyników z moimi danymi osobowymi przez organizatora rajdu.
Zapewniam, że zapoznałem/am się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu rowerowego i potwierdzam ten fakt
własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia (liście rejestracyjnej).
5.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:
 Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.
 Przed wyruszeniem w trasę kapitan drużyny wraz z członkami drużyny zobowiązani są do zapoznania się z przebiegiem trasy rajdu
przedstawioną na mapie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia i wskazuje bezpieczne
miejsca postoju.
 Zaleca się stosowanie kasków ochronnych oraz kamizelek odblaskowych.
 Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy wyznaczoną trasą rajdu, przedstawioną na mapie.
 Przestrzeganie regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu i jego służbom. Polecenia Policji
i służb organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Niedostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe
wykluczenie uczestnika z rajdu.
 W czasie burzy, należy bezwzględnie wyłączyć telefon komórkowy i nie przebywać pod drzewami, itp.
 Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy
i umiejętności poruszania się po drogach oraz okazania ich odpowiednim służbom.
 Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy rajdu biorą
odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju
muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu nie tarasując przejazdu innym uczestnikom ruchu.
 Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego zawartymi w Kodeksie Drogowym. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość
miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m, nie należy także rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość przez hamowanie, liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, podczas jazdy w kolumnie należy
zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
 Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy muszą zachować szczególną
ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym.
 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio
wcześniej zasygnalizowany.

 Kapitan drużyny, opiekunowie nieletnich uczestników rajdu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich postawę i bezpieczeństwo.
 Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego
na trasie rajdu. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi i ciągłe zmiany miejsca na drodze. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się
jest zabronione!!!
 Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu
ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
 Poruszanie się drogą wzdłuż wału przeciwpowodziowego, a w przypadku jazdy po wale przeciwpowodziowym, wzdłuż rzek, zbiorników
wodnych, terenie o dużym nachyleniu, zwracać szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa, zwłaszcza przez osoby
niepełnoletnie. Zakaz wchodzenia do lasów – wiatrołomy!
 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią.
 Zabrania się oddalania lub opuszczenia rajdu bez uprzedniego powiadomienia organizatora rajdu.
 W przypadkach szczególnych organizator rajdu ma prawo do wycofania uczestnika z dalszej jazdy.
 Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do niezaśmiecania trasy rajdu i szczególnej troski o środowisko naturalne.
6.
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA RAJDU:
 Zaopatrzenie zarejestrowanych uczestników rajdu w: mapę z zaznaczoną trasą rajdu, kartę zadań, regulamin rajdu – jeden komplet na
drużynę.
 Zapewnienie napojów przed rajdem i posiłku na mecie rajdu.
 Rozlosowanie wśród zgłoszonych drużyn nagrody głównej.
 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie
rowerowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy. Organizator nie bierze
żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu i zawodów rowerowych, w których
brali oni udział.
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania i zmiany terminu rajdu lub przebiegu trasy rajdu ze względu na warunki pogodowe
lub inne.
 Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków
drogowych, terenowych oraz pogodowych zastanych na trasie.
 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu rajdu.
7.
PRZETWARZANIE DANYCH:
 Wobec wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry,
a współadministratorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, ul. Szkolna 2, 62-310 Pyzdry.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania organizatora rajdu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@daneosobowe.eu lub telefonicznie: 509 776 801.
3. Przesłanka upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 7
ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), z której wynika obowiązek
zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz art. 42 ust. 1 z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801, Nr
226, poz. 1809) traktującym o obowiązku organów jednostek samorządu terytorialnego organizowania działalności w dziedzinie
rekreacji ruchowej.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych
w pkt 3. tj.: organizacji zgłoszeń i rejestracji uczestników rajdu, przeprowadzenia klasyfikacji drużyn, rozlosowania nagrody głównej
wśród uczestników, rejestracji wizerunków uczestników w celu późniejszego wykorzystania w celach promocji rajdu lub jego
organizatorów, w celach księgowych rozliczenia kosztów organizacji rajdu oraz celach archiwalnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe, dla których
administratorem jest Urząd Miejski w Pyzdrach (usługi serwisowe IT, usługi hostingowe).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4., a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku uczestników rajdu dane
będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło zdarzenie gospodarcze (kategoria
archiwalna B5).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 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 właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie prawo.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do uczestniczenia w rajdzie.

