
 

 

 

Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

07.08.2022 

 

Niniejszy Regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca 

chęć udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, zwanym dalej Rajdem lub jej przedstawiciel 

ustawowy występujący jako Uczestnik. Rajd jest wydarzeniem bezpłatnym 

 

§1 

 

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5. 

Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Radomsko oraz Kolarsko – Biegowy Klub Sportowy 

Radomsko. Koordynatorami Rajdu ze strony Miejskiego Domu Kultury w Radomsku są Sebastian 

Pierzchalski i Marat Renik 

 

§2 

 

Start Rajdu: 07.08.2022 roku o godzinie 12.00 z parkingu Urzędu Miasta, znajdującego się przy 

ul. Tysiąclecia 5, w godz. 13.30 – 15.00 przewidziany jest postój w Punkcie Edukacyjnym Podświerk 

- Nadleśnictwo Radomsko, zakończenie Rajdu o godz. 17.00 w Parku Świętojańskim w Radomsku 

przy ul. Piłsudskiego. Długość trasy ok. 30 km   

 

§3 

 

1. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci, które ukończyły lat 10. Osoby 

niepełnoletnie muszą posiadać kartę rowerową. Organizator ustala limit uczestników na 40 osób. 

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie 1-4 sierpnia 2022 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń 

w siedzibie organizatora. 

2. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnione Oświadczenie deklarujące Udział 

w Rajdzie na własną odpowiedzialność (Załącznik nr 1) 

3. Uczestnicy, którzy ukończyli 15 lat biorą udział w Rajdzie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego 

opiekuna  

4. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 15 roku życia biorą udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania 

imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny należy przedłożyć 

Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna udziału w Rajdzie. W obu 

przypadkach osoby niepełnoletnie winny posiadać kartę rowerową  

5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

w imprezie, a dla osób niepełnoletnich posiadanie karty rowerowej.  

 

§4 

 

1. Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Impreza odbywa 

się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku 

przejazdu. Na czele i na końcu grupy rowerzystów znajdują się Koordynatorzy Rajdu, którzy 

kontrolują prędkość i kierunek jazdy całej kolumny Uczestników. Zabrania się wyprzedzani służb 

pilotujących i prowadzących Rajd. 



 

 

2. Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania 

zasad organizacji ruchu drogowego oraz do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 

organizatorom rajdu. 

3. Organizator wymaga posiadania przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności 

poruszania się po drogach. 

4. Uczestnicy Rajdu uczestniczą w rajdzie na własną odpowiedzialność. 

5. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy, wypadki oraz problemy zdrowotne należy niezwłocznie 

zgłosić Organizatorom 

6. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad grzeczności, koleżeństwa i szacunku w stosunku do 

Organizatorów i innych Uczestników. 

7. Każdy z Uczestników odpowiada za odpowiednie przygotowanie o udziału w Rajdzie oraz za 

właściwy stan techniczny swojego roweru, umożliwiający mu panowanie nad nim w każdej sytuacji. 

Należy uwzględnić fakt, że niektóre odcinki trasy mogą być trudniejsze technicznie (np. podjazdy) 

i prowadzić przez nierówny teren. 

8. Uczestnicy Rajdu powinni we własnym zakresie zadbać o dostosowanie ubioru do panujących 

warunków atmosferycznych. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się jazdę w kaskach rowerowych.  

9. Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości 

innych uczestników, przy zachowaniu odpowiedniego odstępu i należytej ostrożności (w 

szczególności przy odcinkach trasy o większym nachyleniu). Każdy manewr na drodze musi być 

przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio 

wcześniej zasygnalizowany. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem 

pierwszeństwa pieszych. 

10. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji, jazda bez 

trzymania rąk na kierownicy, zdejmowania stóp z pedałów,  czepiania się pojazdów, ścigania się oraz 

gwałtownego zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. Każde zatrzymanie 

powinno odbyć się poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie, a w czasie postoju nie należy oddalać 

się od grupy. 

11. Dopuszcza się korzystania z drogi (w mieście i poza miastem) w przypadku braku pobocza na 

zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie i poruszanie 

się po prawej stronie jezdni. Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy 

zjazdach 15-30 m. 

12.  przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch 

i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę. 

13. Zabrania się uczestnictwa w Rajdzie osobom będącym w stanie nietrzeźwym jak też znajdującym 

się po wpływem środków odurzających 

14. Zakończenie Rajdu ma miejsce na mecie znajdującej się w Parku Świętojańskim przy ulicy 

Piłsudskiego – powrót uczestników do domu odbywa się we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność 

15. Udział w Rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział 

w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie 

wypadkami, możliwościami odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci. Pobranie 

numeru uczestnictwa w Rajdzie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem Rajdu, akceptuje 

go i zobowiązuje się do jego przestrzegania  

16. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie 

z Rajdu. 

17. Na czas trwania Rajdu Organizator zapewnia ubezpieczenie. Ubezpieczycielem jest Polski Zakład 

Ubezpieczeń 



 

 

18. osoby nie mogące kontynuować jazdy w tempie Rajdu będą zobowiązane do poruszania się 

w ruchu ulicznym na własną odpowiedzialność zgodnie z zasadami prawa o ruchu drogowym. 

19. Uczestnikom Rajdy nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów 

związanych z udziałem w Rajdzie 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez Uczestników Rajdu 

wyrządzone osobom trzecim lub innym Uczestnikom Rajdu, ani też za szkody poniesione przez 

Uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych 

od Organizatora. 

21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez 

uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki 

naruszenia przepisów ustaw – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 988.) 

oraz Ustawy o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. , poz. 1212). 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, 

jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu 

Rajdu. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich 

uczestników rajdu. 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu w uzasadnionych 

przypadkach, jak również do dokonania zmian niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie 

możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin. 

25. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Rodzinnego Rajdu Rowerowego  

(zwanego dalej Rajdem) jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, z siedzibą przy ul. Brzeźnickiej 5. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie 

na adres siedziby Administratora lub poprzez adres e-mail: iod@mdkradomsko.pl 

3. Dane osobowe uczestników Rajdu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w celu zapewnienia administratorowi 

możliwości organizacji i dokumentowania przebiegu Rajdu, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do uczestnictwa w Rajdzie na warunkach określonych w Regulaminie Rajdu. Dane 

szczególnych kategorii w postaci informacji o stanie zdrowia uczestników w zakresie niezbędnym do udziału w Rajdzie 

(tj. informacje nt. alergii, chorób przewlekłych, przyjmowanych leków, aparatów ortopedycznych, okularów, itp.) będą 

przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyrażonej wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. 

4. Ponadto w zakresie wyrażonej zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane w postaci wizerunku uczestnika, 

poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Rajdzie i jego uczestnikach, także w mediach 

tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. swojej strony internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych, w 

celu upowszechniania informacji na temat Rajdu oraz promowania ich uczestników. W zakresie, w jakim będzie to 

wymagane przepisami prawa, dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego rozliczenia Rajdu (przetwarzanie jest 

wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego). Dane mogą być także przetwarzane w celu realizacji 

uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z organizowanymi 

Rajdu. 

5. Dane osób upoważnionych przez rodziców do odbioru ich dziecka z Rajdu w postaci: imię, nazwisko, stopień 

pokrewieństwa oraz nr dokumentu tożsamości będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby 

odbierającej dziecko z Rajdu, w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa niepełnoletnich uczestników. Ich 

podanie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości weryfikacji 

tożsamości, a tym samym brakiem możliwości odebrania dziecka z Rajdu. 



 

 

6. Podanie danych uczestnika w celu wzięcia udziału w Rajdzie jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby mogł wziąć w 

nich udział. 
7. Osobom, których dane osobowe Administrator przetwarza w związku z organizacją Rajdu przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 15–21 

RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, 

przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi, z którymi wiąże się 

konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, obsługi IT, usług 

hostingowych. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać pozyskanych danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Rajdu, a także przez czas niezbędny 

dla celów archiwalnych, natomiast w zakresie jakim jest to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami związanymi z Rajdem – do czasu przedawnienia tych roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych 

na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane osób upoważnionych do 

odbioru dzieci z Rajdu będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej przez okres sprawowania 

opieki nad dzieckiem podczas Rajdu lub do czasu wycofania upoważnienia do odbioru dziecka, a następnie trwale 

niszczone. 

11. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

 

…………………………………………... 

czytelny podpis uczestnika Rajdu  
lub rodzica /  opiekuna prawnego  

(w przypadku uczestnika niepełnoletniego)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


