
REGULAMIN VII RAJDU ROWEROWEGO 

organizowanego pod hasłem „ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO” 

w dniu 22 sierpnia 2021 roku 

 

I. CEL RAJDU  

 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia bez uzależnień, 

2. Propagowanie jazdy na rowerze, jako formy aktywności fizycznej, 

3. Poznawanie walorów krajoznawczych  gminy Siedlec i jej okolic. 

 

II. ORGANIZATOR RAJDU 

 

1. Wójt Gminy Siedlec, 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu. 

 

III. TERMIN RAJDU  

 

22 sierpnia 2021 r.   

 

IV. ORGANIZACJA RAJDU  

 

Zbiórka: Plac przed Urzędem Gminy w Siedlcu o godz. 9:00 wyjazd ok. godz. 9:30 

 

Trasa: ok. 50 km Siedlec – Chobienice – Babimost – Wojnowo – Babimost – Chobienice 

– Siedlec  

 

V. ZGŁOSZENIA  

 

Organizator przewiduje maksymalną liczbę uczestników rajdu do 60 osób. 

Zapisy będą przyjmowane do dnia 13.08.2021 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 

Gminy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec,  tel. 68/3848521. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA  

 

1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się  

z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora 

lub w jego siedzibie pod adresem ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, 

2. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne, 

3. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się 

po drogach, 

4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami,  

5. Zaleca się aby uczestnik był wyposażony w kask rowerowy, kamizelkę odblaskową 

oraz kurtkę przeciwdeszczową 

6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub 

opiekuna.  



7. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

VII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:  

 

W przypadku uczestnictwa w rajdzie więcej niż 15 osób uczestnicy dzielą się na kolumny 

kierowane przez wyznaczonych prowadzących. Rajd będzie odbywać się przy 

nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność  

i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego zobowiązani są do:  

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 

decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.  

2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci 

nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego w trasie rajdu,  

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione, 

4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy 

zachować odległość między rowerami ok. 3 m,  

5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,  

6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m  odległości pomiędzy 

poszczególnymi grupami kolumny, 

7. 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,  

8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 

kontrolować szybkość i hamowanie, 

9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,  

10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią 

na parkingu, łące lub polanie, 

11. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,  

12. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność  

 

VIII. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ 

 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.  

2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,  

3. Niszczenia przyrody,  

4. Głośnego zachowywania się,  

5. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.  

 

 

IX. ODPOWIDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

 

1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe 

w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.  

2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy  

i za szkody wyrządzone przez uczestników,  



4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,  

5. Organizator przewiduje postoje z posiłkami,  

6. Organizator zobowiązuje się do:  

 Wyznaczenia prowadzącego dla każdej grupy,  

 Prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

 Posiadania podstawowych środków opatrunkowych. 

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych 

osobowych w związku z organizacją imprezy pod nazwą VII Rajd Rowerowy  

„Żyj Zdrowo na Sportowo” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L z 2016r. nr 119, poz.1]  

2. Uczestnictwo w rajdzie rowerowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne utrwalanie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej,  

w ramach uczestnictwa w wydarzeniu oraz jego nieodpłatnego rozpowszechniania 

przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach 

dotyczących promocji wydarzenia oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r.  

dz. u. 2018.1000 o ochronie danych osobowych.  

3. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest wyrażenie 

zgody.  

4. Klauzula informacyjna:  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuję, że:  

a) Administratorem danych osobowych uczestnika rajdu jest Urząd Gminy w 

Siedlcu 64-212 Siedlec ul. Zbąszyńska 17 

b) Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Cebulska iod@siedlec.pl 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji VII Rajdu Rowerowego  

„Żyj Zdrowo na Sportowo”.  

d) Odbiorcami danych osobowych uczestników rajdu będą:  

 Osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do przetwarzania 

danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,  

 Instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne 

przepisy prawa,  

 Dane osobowe uczestników rajdu nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

ani żadnej organizacji międzynarodowej,  

 Uczestnicy rajdu posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz 

możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z uwagi na to, iż 



przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie mają 

Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem,  

 Uczestnicy rajdu mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych,  

 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny, w celu odwołania 

zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń 

przysługujących administratorowi danych i stosunku do niego,  

 Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników rajdu nie będzie wykorzystany 

przez nikogo w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że  

z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności 

prawo do wynagrodzenia.  

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków 

w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach 

promocyjnych organizatora. 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

3. Organizator rajdu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny 

rozpoczęcia i programu rajdu oraz odwołania rajdu w przypadku złych warunków 

pogodowych. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 

decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną, Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestnika od jego przestrzegania.  


