Regulamin Rajdu
Strzelce Opolskie; 4 sierpnia 2022 roku

Regulamin VIII Rajdu Rowerowego SZS 2022
I.

Cel Rajdu
1. Promowania i upowszechniania zdrowego trybu życia wśród
mieszkańców Ziemi Strzeleckiej
2. Poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi strzeleckiej
3. Popularyzacji idei samorządności i społeczeństwa obywatelskiego.

II.

Organizator
Organizatorem
Strzelecka.

„Rajdu

rowerowego

SZS”

jest

Organizator:

Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
47-100 Strzelce Opolskie; ul. Wałowa 5.
Strona internetowa: http://www.ziemiastrzelecka.pl/
adres internetowy: zarzad@ziemiastrzelecka.pl
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Stowarzyszenie

Ziemia

III.

Termin Rajdu.
Rajd odbędzie się w dniu 3 września 2022 roku (sobota).
Zbiórka na placu Myśliwca, przed Ratuszem o godzinie 845, wyjazd
o godzinie 930.

IV.

Trasa Rajdu
Długość trasy Rajdu to ponad 45 km.
Szczegółowy przebieg trasy jest dostępny
Stowarzyszenia.

V.

na

stronie

internetowej

Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik przed udziałem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek
zapoznać się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie
internetowej organizatora http://www.ziemiastrzelecka.pl/
2. Rajd przeznaczony jest dla osób posiadających doświadczenie
w pokonywaniu rowerem dłuższych tras.
3. Przy podejmowaniu decyzji o wzięciu udziału w Rajdzie, należy wziąć pod
uwagę, że trasa przebiega po terenie pagórkowatym, a dystans jaki
uczestnicy Rajdu będą musieli pokonać, to jest około 45 km (± 5 km).
4. Uczestnikiem Rajdu może być osoba posiadająca niezbędną wiedzę
i umiejętności poruszania się rowerem po drogach publicznych.
5. Uczestnicy zobowiązani są do dnia 31 sierpnia 2022 r. dostarczyć drogą
elektroniczną (szs@strzelceopolskie.pl) wypełnioną kartę zgłoszeniową,
która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Organizator sporządzi Listę uczestników Rajdu (imię i nazwisko), która
będzie dostępna na jego stronie internetowej.
7. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby wpisane na Listę uczestników.
8. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką
rodzica lub opiekuna. Organizator nie zapewnia opieki nad
niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu.
9. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem
Rajdu musi uczestniczyć w Rajdzie.
10. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest posiadać sprawny technicznie
rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Organizator
Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za niesprawny lub niewyposażony
zgodnie z obowiązującymi przepisami rower uczestnika Rajdu.
11. Zaleca się, aby każdy uczestnik Rajdu posiadał kask ochronny,
w szczególności osoby poniżej 15 roku życia.
12. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
13. Uczestnik Rajdu nie może być w stanie nietrzeźwości, w stanie
po spożyciu alkoholu lub środków działających podobnie jak alkohol.

Regulamin Rajdu Rowerowego SZS – strona: 3

VI.

Organizacja Rajdu
1. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
Planuje się, że w Rajdzie weźmie udział do 50 osób (w tym do 5 osób
Organizatora).
2. O udziale w Rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Lista
uczestników Rajdu (zawierająca imię nazwisko) będzie na bieżąco
publikowana na stronie internetowej Organizatora.
3. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
4. Cała grupa zostanie podzielona na kolumny. Na czele każdej kolumny
stoi przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy Rajdu.
5. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości
uczestników Rajdu.
6. Jeżeli uczestnik rajdu z powodu awarii roweru lub innej przyczyny, nie
będzie mógł kontynuować jazdy, powinien o tym fakcie poinformować
organizatora. Organizator nie zapewnia w takich przypadkach
transportu.
7. Jeżeli uczestnik Rajdu będzie potrzebował pomocy medycznej, winien
zgłosić ten fakt Organizatorowi, który odpowiednio udzieli pomocy
przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
8. Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy udają się do domów
indywidualnie, we własnym zakresie.

VII.

Zasady zachowania uczestników Rajdu
Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym,
uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
drogowego.
1. Na drogach publicznych uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
1) poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego (jadąc
w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m,
a przy zjazdach 15-30 m),
2) jazdy w wyznaczonych kolumnach (w jednej kolumnie liczba rowerów
nie może przekraczać 15),
3) podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości
pomiędzy poszczególnymi kolumnami,
4) jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych
uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo
i spokojnie w szyku,
5) wykonywania na drodze każdego manewru tylko i wyłącznie po
upewnieniu się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz
odpowiednim wcześniejszym zasygnalizowaniu,
6) zachowania
szczególnej
ostrożności
przy
zjazdach
oraz
nierozpędzania roweru, niewyprzedzania oraz kontrolowania
szybkość jazdy i hamowania,
2. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować
poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
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3. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu
oraz podporządkowania się decyzjom przedstawicieli Organizatora oraz
poleceniom osób kierujących ruchem.
4. Rajd nie ma charakteru wyścigu, a ściganie się uczestników Rajdu jest
zabronione (nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie
Rajdu).
5. Przed wyruszeniem przedstawiciel Organizatora omówi trasę przejazdu
z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia.
6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów
prawa uczestnik odpowiada osobiście.
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny
przeciwdeszczowe.
Na trasie Rajdu zabrania się:
1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2) odłączenie się od kolumny lub zbaczanie z trasy Rajdu bez zgody
organizatora,
3) zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
4) niszczenia przyrody,
5) głośnego zachowywania się.

VIII.

Odpowiedzialność organizatora
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki
i szkody wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób
trzecich.
2. Organizator zapewni zarejestrowanym uczestnikom Rajdu ubezpieczenie.
Warunki ubezpieczenia zostaną przedstawione na stronie internetowej
Organizatora.
3. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze
w nim udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków
pogodowych zastanych na trasie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas
Rajdu i za szkody wyrządzone przez uczestników.
5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników
Rajdu.
6. Organizator ma prawo zmienić program i trasę Rajdu przed jego
rozpoczęciem, informując o tym zgłoszonych uczestników.
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IX.

Klauzula informacyjna
(Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej także RODO)
1. Administratorem danych osobowych, związanych z organizacją Rajdu,
jest Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka (Strzelce Opolskie);
2. Administrator
prowadzi
operacje
przetwarzania
co
najwyżej
następujących danych osobowych zgłoszonych uczestników Rajdu:
1) imię i nazwisko;
2) PESEL
3) nr telefonu oraz/lub adres poczty elektronicznej.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
w celu:
1) rejestracji uczestników Rajdu i ewentualnego kontaktu z nimi (dane
o których mowa w pkt. 2 pkt. 1, 3 i 4),
1) utworzenia listy uczestników (dane, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1),
przy czym lista będzie publikowana na stronie internetowej
Organizatora oraz udostępniona na żądanie Fundacja Górażdże Aktywni w Regionie (ul. Cementowa 1, Chorula; 47-316 Górażdże);
2) ubezpieczenia uczestników Rajdu (dane, o których mowa w pkt. 2
ppkt. 1 i 2),
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia (planowany
termin rozliczenia to 31 grudzień 2022 rok), przy czym lista zawierająca
imiona i nazwiska uczestników Rajdu oraz lista ubezpieczonych (imię
i nazwisko; PESEL) będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 lat
(do 31 grudnia 2025 roku).
5. Dane osobowe zostaną przekazywane podmiotowi, któremu Organizator
powierzy ubezpieczenie Rajdu w celu zawarcia umowy ubezpieczeniowej
oraz Gminie Strzelce Opolskie (pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Op.)
w celu rozliczenia otrzymanej dotacji.
6. Organizator jako administrator danych, zapewnia prawo dostępu do
swoich danych, również z możliwością ich prostowania, żądania ich
usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, przy czym żądanie
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wiąże się z rezygnacji z
uczestnictwa w Rajdzie.
7. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
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X.

Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest wyrażenie zgody na:
1) przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w rozdziale
IX pkt 3 Regulaminu’
2) publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu Rajdu,
zamieszczonych w mediach (w tym w Internecie), w materiałach
promocyjnych Organizatora oraz Sprawozdaniach.
2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego Regulaminu.
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
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