REGULAMIN
Rowerowej Jazdy na Orientację Prudnik 2022
Cel rajdu
Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz walorów
przyrodniczych i kulturowych Powiatu Prudnickiego.
Organizator
Organizator: PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku.
Obsługa Rajdu: PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku. Klub Turystyki Rowerowej
PTTK Prudnik.
Zawody finansowane ze środków Marszałka Województwa Opolskiego.
Zasady
Jazda rowerowa na orientację polega na odnalezieniu w terenie punktów kontrolnych naniesionych
na mapkę, którą każdy uczestnik dostaje na starcie. Na punktach kontrolnych zawieszone zostaną
lampiony oznaczone kodami, które należy spisać na kartę lub sfotografować. Uczestnik który
najszybciej znajdzie punkty kontrolne i spisze prawidłowo kody – zwycięża. Za nieodnalezienie lub
za źle spisany kod dostaje się 30-minutową karę. Przy trasie o długości ok. 30 km, wymagającej
ok 2h czystej jazdy i 12-u punktach kontrolnych warto poświęcić czas i odnaleźć wszystkie punkty.
Wybór trasy i kolejności odnajdywania punktów kontrolnych należy do Uczestnika.
Priorytetem jest więc nie tylko szybkie pokonanie trasy, ale też właściwy wybór drogi prowadzącej
do punktów kontrolnych.
Organizatorzy przygotowali dwie trasy (dwa zestawy punktów):



dużą (ok 30km)
małą (ok 10km – głównie w mieście)

Przejazd na obu trasach odbywa się jednocześnie. Uczestnicy wybierają jedną z tras.
Niektóre punkty kontrolne są wspólne dla obu tras, inne należą tylko do jednej z nich. Wizualnie
lampiony nie różnią się od siebie. Lampiony drugiej trasy pełnią funkcję punktów mylnych.
Należy zwracać uwagę na opisy punktów oraz ich lokalizację.
Organizatorzy przygotowali 2 rodzaje map:



Mapę ogólną obejmującą wszystkie punkty i pozwalającą na ogólny wybór trasy
Mapki szczegółowe dotyczące każdego z punktów kontrolnych wskazujące ich położenie
względem najbliższych punktów orientacyjnych – jak przystanek autobusowy, ogrodzenie,
przydrożne drzewo oraz słowne skazanie obiektu, na którym zawieszono lampion.

Wszystkie mapki dopasowano do formatu A4.
Mapki zostaną przekazane uczestnikom bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Mapki zostaną udostępnione do sfotografowania. Uczestnik będzie mógł wygodnie korzystać
z mapek za pośrednictwem własnego telefonu komórkowego (optymalnie jeżeli zamontowanego na
rowerze)
Mapki będą również dostępne w formie papierowej. Jednak ze względu na ich ilość (dla trasy ok
30km – 7 stron A4) i wygodę użytkowania zalecane jest wykonanie kopii elektronicznej. Ilość
przygotowanych mapek papierowych nie będzie wielka. Jeżeli uczestnik chce otrzymać wersję
papierową powinien to zgłosić organizatorowi przy zapisach.
Data i godzina rozpoczęcia
W dniu 27.08.2022 r. zbiórka uczestników tradycyjnie na polanie obok klasztoru Franciszkanów
w Prudniku Lesie o godz. 9.30, gdzie nastąpi rejestracja uczestników. Start o godz.10.00
Zapisy
Zapisy przyjmowane są do 20 sierpnia w biurze PTTK Prudnik przy ul. Traugutta 19, telefonicznie
lub SMS pod nr tel. 660 479 486, 501 474 229.
Pliki (karty zgłoszenia i regulamin) do pobrania na stronie internetowej PTTK Prudnik Oddział
Sudetów Wschodnich.
https://prudnik.pttk.pl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UWAGA
Przy zapisach należy określić czy Uczestnik chce otrzymać papierowe wersje mapek.
Organizatorzy jako podstawową przyjmują wersję elektroniczną.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie (członkowie PTTK z aktualne opłaconą
składką są ubezpieczeni)
2. Należy posiadać własny rower – sprawny i wyposażony zgodnie z odpowiednimi
przepisami drogowymi
3. Należy posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach - część trasy
przebiega drogami, na których odbywa się ruch samochodowy
4. Uczestnicy w wieku od 15 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
5. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień
6. Każdy Uczestnik Rajdu powinien pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową zawartą w pliku
na stronie internetowej. Karty będą wydawane również na starcie
7. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
8. Na trasie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających
2. Zaśmiecanie trasy Rajdu oraz miejsc przyległych
3. Niszczenia przyrody i dokonywania innych aktów wandalizmu
4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna (dot. osób niepełnoletnich)

Zalecenia i dodatkowe informacje
1. Zalecane jest posiadanie telefonu komórkowego wyposażonego w aparat fotograficzny
i uchwytu pozwalającego na zamocowanie tego telefonu na rowerze
9. Jazda odbywać się będzie po drogach asfaltowych, szutrowych i leśnych
10. Wskazane jest posiadanie kasku rowerowego
11. Przewidziane są nagrody dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w kategorii kobiety
i mężczyźni
12. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
13. Dla wszystkich uczestników przewidziane są drobne upominki i poczęstunek
14. Więcej inf. na stronie internetowej PTTK Prudnik/ Informacje Oddziału / kalendarz imprez
2022 / Zarząd Klubu Turystyki Rowerowej PTTK Prudnik.
Odpowiedzialność organizatora
1. Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
Rajdu, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, niezależnie
od warunków pogodowych na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez Uczestników.
4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.
Postanowienia końcowe i ochrona danych osobowych
1. Osoby biorące udział w Rajdzie wyrażają zgodę na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie ich wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez publikację w całości lub we fragmentach na profilach
społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) i stronach internetowych, patronów
medialnych które poprzez publikacje, prezentacje, materiały filmowe oraz innego rodzaju
materiały informacyjne (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych
w związku z organizacją Rajdu lub jego promocją.
2. Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestnika od
jego przestrzegania.
4. Na podstawie art. 13 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, dane osobowe Uczestnika Rajdu przetwarzane są w związku
z udziałem w Rajdzie organizowanym przez PTTK w Prudniku w celu naboru, organizacji
i rozliczenia Rajdu i imprez towarzyszących oraz informacji i promocji tej imprezy
z wykorzystaniem danych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, na podstawie:
 Art. 6 ust. 1 lit. „a” 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
 Art. 6 pkt 1 lit. f - 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 - zastosowanie systemu kontroli dla
zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora - Regulaminu Rajdu
5. Odbiorcami Uczestnika Rajdu danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty

6.

7.

8.
9.

zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych,
osoby korzystające z informatora o Wydarzeniu, media.
Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w celu przekazywania informacji
Uczestnika o Rajdzie, organizowanych przez PTTK w Prudniku. Kryteria ustalania okresu
przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1,
Rozporządzenia.
Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości uczestnictwa w Rajdzie.

