
Regulamin Bibliotecznego Rajdu Rowerowego - Rajd rekreacyjny 

 

 
Organizator rajdu: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki 32-065 Krzeszowice, 

pl. Fr. Kulczyckiego 1 

 

I. Zasady uczestnictwa: 

– Uczestnicy biorący udział w rajdzie rowerowym zobowiązani są do posiadania sprawnych technicznie 

rowerów, zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru wynikającym z Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. Nr 32, poz. 2022 z późniejszymi zmianami). 

– Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą jechać w kasku rowerowym - dzieci i młodzież bez kasku                    

nie zostaną dopuszczone do udziału w rajdzie. Dziecko jadące wspólnie z rodzicem lub opiekunem także musi 

posiadać kask rowerowy. 

– Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą brać udział w rajdzie rowerowym wyłącznie w towarzystwie 

rodzica  lub wskazanego dorosłego opiekuna. 

- Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręczny podpis. Za dzieci do lat 18 podpis składają rodzice 

lub opiekunowie. 

– Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci                                    

na odpowiedzialność rodzica/opiekuna, który podpisał listę uczestnictwa. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności    za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub wypadki, w których uczestnicy 

brali udział. 

– W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat. 

– Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 

– Osoby dorosłe powinny posiadać kaski rowerowe - w przypadku nie posiadania kasku osoba dorosła bierze 

udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i żadne roszczenia względem odpowiedzialności organizatora, 

osób i służb współpracujących przy rajdzie z tytułu wypadku lub uszkodzenia ciała, nie będą uwzględniane. 

- Każdy uczestnik rajdu winien posiadać napoje na przejazd trasami i odzież dostosowaną do warunków 

atmosferycznych. 

– Uczestnicy rajdu winni posiadać ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. 

–  Obowiązkiem każdego uczestnika rajdu jest pokonanie całej trasy rajdu - w przypadku wycofania się z rajdu 

uczestnik powiadamia pilota lub służby zamykające rajd. Z trasy rajdu uczestnik wraca we własnym zakresie                

i na własną odpowiedzialność. 

– Rajd odbywał się będzie w warunkach ruchu drogowego - podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów Ustawy o Ruchu Drogowym.  

– Uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Ochotniczej Straży 

Pożarnej, Organizatora lub innych służb i osób działających z ramienia Organizatora. 

– Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone podczas rajdu,  

jak też za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami.   

–  Nie należy ścigać się, ani wyprzedzać pilota – osoba wyprzedzająca pilota lub osoba jadąca za służbami 

zamykającymi rajd nie jest traktowana jako uczestnik rajdu.  

– Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, gdy trasa jest trudna technicznie                               

(np. niebezpieczny zjazd, niebezpieczny zakręt, stroma, mokra i śliska nawierzchnia, wąska kładka, itp.).  

–  Z uwagi na charakter rajdu wskazane są rowery górskie i trekkingowe. 

– Przystąpienie osoby do rajdu rowerowego jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika rajdu o braku 

jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w imprezie. Organizator nie jest zobowiązany                   

do przeprowadzenia badań lekarskich przed rozpoczęciem rajdu. 

– Podpisanie listy uczestnictwa jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik rajdu wyraża zgodę                              

na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych przez Organizatora i służby 

współpracujące przy rajdzie do celów niezbędnych do realizacji wyżej wymienionego zadania. 

- Podpisując listę uczestnictwa rajdu uczestnik wyraża zgodę, aby artykuły, zdjęcia, nagrania filmowe oraz 

wywiady z jego osobą mogły być przez Organizatora nieodpłatnie wykorzystane w mediach.                                                                                                                                                                    

– W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu                  

i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających podczas 

całego trwania spotkania. 



– Podpisanie listy uczestnictwa przez uczestników rajdu jest równoznacznie z akceptacją przez nich regulaminu 

i programu rajdu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.   

 

II. Zasady ogólne: 

– Prowadzenie i zamknięcie kolumny rajdu będzie odbywało się przez wyznaczone przez organizatora rajdu 

oznaczone osoby lub służby.  

– Trasę pokonywać należy w możliwie zwartej grupie, nie wolno wyprzedzać pilota grupy ani pozostawać              

za osobą/służbą zamykającą rajd. 

– W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie: 

a) zmianę trasy rajdu lub odwołanie rajdu (np. złe warunki pogodowe lub inne przyczyny uniemożliwiające 

rajd). 

- Podpisanie listy uczestnictwa jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik rajdu wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i służby współpracujące przy rajdzie do celów 

niezbędnych do realizacji wyżej wymienionego zadania. 

-Z  uwagi na trwającą sytuację epidemiczną związaną z COVID-19, mając na względzie bezpieczeństwo 

uczestników podczas Rajdu 

a)zaleca się jak najmniejszy kontakt między uczestnikami i utrzymywanie  

2 m dystansu społecznego. 

b) organizator zapewnia uczestnikom Rajdu środki do dezynfekcji 
- Podpisując listę uczestnictwa rajdu uczestnik wyraża zgodę, aby artykuły, zdjęcia, nagrania filmowe oraz 

wywiady z jego osobą mogły być przez Organizatora nieodpłatnie wykorzystane w mediach.                                                                                                                                                                    

– Umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych. 

 

III. Świadczenia organizatorów: 

  Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania rajdu. 

  Posiłek oraz wodę po zakończeniu rajdu na podstawie karty uczestnika. 

-  Nagrody 
Wśród wszystkich uczestników rajdu zostaną rozlosowane nagrody. Nagrody zostaną rozlosowane na podstawie 

zwróconych kart uczestnictwa i rozdane po zakończeniu rajdu. 

Sponsorami nagród są : KWC „Czatkowice”, MGBP Krzeszowice, Gmina Krzeszowice 

 

IV. Postanowienia końcowe:    

– Tempo jazdy dostosowane do ram czasowych zawartych w programie;                                                                 

– Wszelkie konieczne informacje przed startem lub na trasie w punktach zatrzymywania się; 

– Uczestnicy rajdu rowerowego stosują się bezwzględnie do poleceń Policji i pozostałych służb mundurowych                      

oraz do poleceń Organizatora rajdu i wyznaczonych przez niego osób odpowiedzialnych za trasę na całej trasie 

rajdu i podczas trwania imprezy; 

- Dojazd i powrót osób biorących udział w rajdzie rowerowym - we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność. 

 

- Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 571 550 847 oraz  

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Krzeszowice, dnia ……………………. 2021 r.    ............................................................ 
                                               /data/                                                                                          /podpis organizatora/  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych dziecka* w celu zgłoszenia  

i udziału w rajdzie rekreacyjnym. 

 

   Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego wizerunku/wizerunku  dziecka*,  zgodnie  

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Zgoda jest udzielana bezterminowo i obejmuje uprawnienie do dokonania publikacji mojego 

wizerunku/wizerunku dziecka*
 
oraz imienia i nazwiska w formie elektronicznej i drukowanej: na stronie 

internetowej MGBP w Krzeszowicach; na fanpage’u portalu społecznościowego Facebook i Instagram; w 

publikacjach prasowych,  ulotkach, prezentacjach multimedialnych, folderach informacyjnych.  

 

………………………………………….. 

Data i podpis uczestnika/opiekuna 
 

*dotyczy osoby niepełnoletniej 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z zapisami 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), zwanego dalej RODO 

zostałam/em,  poinformowana/y że: 

1) Administratorem Danych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, 32-065 

Krzeszowice, Pl. Fr. Kulczyckiego 1, tel. 282 15 13, e-mail: mgbpkrzeszowice@bibliotekakrzeszowice.pl. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 

nedzaodo@interia.pl. 

3) Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w rajdzie rekreacyjnym, w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używane w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do 

rozpowszechnienia  w ramach promowania działań kulturalno-edukacyjnych oraz informacyjnych w związku z 

organizacją rajdu , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

4) Dane osobowe będą przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa lub do czasu wycofania zgody. 

4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

5) Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO. 

6) Odbiorcami moich danych osobowych oraz dziecka  mogą być: 

- podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z przepisów 

prawa, 

- organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

- właściciel portalu społecznościowego Facebook i Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych 

określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy oraz : 

https://help.instagram.com. 

7) Moje dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu. 

10)Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem 

ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram. Facebook może przekazywać 

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe poza teren EOG.  Jednocześnie wskazujemy, że Facebook posiada certyfikat EU-

US-Privacy Shield w ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską, która stwierdziła odpowiedni poziom 

ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 

 

 

mailto:nedzaodo@interia.pl
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