Regulamin RODZINNY RAJD ROWEROWY
im. Bronisława Żagana
Zebrzydowice 14.09.2019
1. Cel
a) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;
b) Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Zebrzydowice.
c) Integracja mieszkaoców.
2. Organizatorzy
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, Klub Przerzutka, Koło Macierzy Ziemi Cieszyoskiej
3. Termin Rajdu
14 września 2019 r. Zbiórka godz. 10:00 Amfiteatr w Zebrzydowicach
4. Zgłoszenia
a) Zapisy do udziału w Rajdzie przyjmowane są do 14 września w GOK Zebrzydowice, ul. Ks. A.
Janusza 21 lub telefonicznie 32 4693 334 oraz w Gminnym Centrum Informacji, ul. Ks. A. Janusza 21
tel. 32 4693 425 a także w dniu rajdu
b) Udział w Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny.
c) Osoby niepełnoletnie muszą przedstawid pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział
w Rajdzie. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąd udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego.
5. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
a) przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz podporządkowania się decyzjom Organizatorów;
b) posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach;
c) posiadania technicznie sprawnego roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d) poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
e) nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie z Rajdu.
6. Zasady przejazdu:
a) Rajd ma charakter otwarty.
b) Kask rowerowy jest obowiązkowy
c) Wskazane jest posiadanie kamizelki odblaskowej
c) Uczestnicy Rajdu jadą w grupach. Na początku jedzie przedstawiciel organizatora, którego nie
wolno wyprzedzad
e) Trasa rajdu zostanie przedstawiona przed samym rajdem i będzie zależała m.in. od warunków
pogodowych a przebiegad będzie po niezbyt wymagających drogach gminy Zebrzydowice.
f) Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
7. Informacje dodatkowe:
a) Rajd będzie odbywad się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy muszą zachowad
szczególną ostrożnośd i znad zasady ruchu drogowego.
1

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.
c) Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Organizator gromadzi dane osobowe tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów Rajdu.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora na
potrzeby imprezy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO , art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
art. 6 ust 1 lit. f RODO.
d. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach (ul. Ks. A.
Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice) mojego wizerunku utrwalonego podczas Rodzinnego Rajdu
Rowerowego im. Bronisława Żagana przeprowadzonego w dniu 14.09.2019, którego byłam/em
uczestnikiem w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji i wideorelacji z jego przebiegu.
e. Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne oraz że mam
prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem,
- mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej
trasy.
h) Biorąc udział w rajdzie uczestnik zgadza się jednocześnie na wykorzystanie zdjęd wykonanych w
czasie imprezy w mediach społecznościowych oraz w prasie i stronach www do celów promocyjnych
i informacyjnych, z uwzględnieniem dbałości o dobry wizerunek wydarzenia oraz osób znajdujących
się na tychże zdjęciach.
8) Akceptując regulamin uczestnik:
- oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym i że ma pełną
zdolnośd do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
- Oświadcza, że ubezpieczy się od NNW we własnym zakresie i nie będzie rościł prawa do
organizatorów i prowadzących o odszkodowanie w przypadku jakiekolwiek szkody powstałej w
trakcie rajdu oraz w drodze na i z domu.
- Oświadcza, że zna regulamin Rajdu i zobowiązuję się do jego przestrzegania
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