REGULAMIN
Rajdu Rowerowego Prudnik – Moszna - Prudnik
Organizator Rajdu: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Obsługa Rajdu: PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku. Klub Turystyki Rowerowej PTTK Prudnik.
Cel Rajdu: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz walorów
przyrodniczych i kulturowych województwa opolskiego.
DATA I GODZINA ROZPOCZĘCIA:
W dniu 18.06.2022 r. zbiórka Uczestników na terenie Prudnickiego Ośrodka Kultury o godz. 9:15-9:45, gdzie nastąpi
rejestracja uczestników. Start o godz. 10:00.
Trasa: Prudnik – Biała – Krobusz – Moszna – Krobusz – Biała – Prudnik
Ilość osób ograniczona.
Pliki do pobrania na stronie internetowej PTTK Prudnik Oddział "Sudetów Wschodnich"
Zapisy i więcej informacji pod numerem telefonu 660 479 486
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
z niniejszym Regulaminem.
Każdy Uczestnik Rajdu powinien wypełnić na starcie kartę zgłoszeniową.
Posiadanie przez Uczestników Rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się
po drogach.
Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
Osoby niepełnoletnie nie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna
prawnego na udział w Rajdzie.
Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni.
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachować szczególną
ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
Uczestnicy zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora Rajdu
oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz Uczestnictwo w nim małych dzieci, nie dopuszcza się
współzawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.
3. Posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, jadąc w kolumnie zachowując odległość między
rowerami 3-5 m.
5. Jazdy na rowerze w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu
ostrożności jadąc równo i spokojnie w szyku.
6. Nie rozpędzania roweru, nie wyprzedzania, kontrolowanie szybkości i hamowania.
7. Przeprowadzania każdego manewru na drodze z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania
oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowania.
8. Nie tarasowania drogi podczas postoju. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub
polanie.
9. Przed wyruszeniem Organizator Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych
stwarzających zagrożenie.
10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !
NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:
1.
2.
3.
4.
5.

Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
Zaśmiecanie trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.
Niszczenia przyrody.
Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna (dot. osób niepełnoletnich).
Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA:
1.
2.
3.
4.

Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno
wobec Uczestników jak i osób trzecich.
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych
na trasie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez
Uczestników.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.

2.
3.
4.

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.
Zgłoszenie udziału w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz 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.
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, informuje się:

1) Dane osobowe Uczestnika Rajdu przetwarzane są w związku z udziałem w Rajdzie organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego 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
2) Odbiorcami Uczestnika Rajdu danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy
powierzono przetwarzanie danych osobowych, osoby korzystające z informatora o Wydarzeniu, media.
3) Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w celu przekazywania informacji Uczestnika o Rajdzie,
organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 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.
4) 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.
5) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w
Rajdzie.

