Regulamin
PIERWSZY PATRIOTYCZNY RAJD ROWEROWY „DUMNI Z POLSKI”

1.

Organizator: Gmina Zakrzówek
Gmina Szastarka
Powiat Kraśnicki
Stowarzyszenie Wschód Lubelskich Serc
Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek

2.

Termin: 15.08.2022 r.

3.

Trasa rajdu: Wyjazd z Szastarki – Blinów – Cieślanki – Studzianki – Majdan-Grabina – Stadion LKS
Stok Zakrzówek

4.

Dystans: ok. 21 kilometrów.

5.

Program:
11:00 Msza Święta Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szastarce
12:00-13:00 Rejestracja uczestników rajdu, odbiór pakietów startowych (karta startowa, koszulka
okolicznościowa dla pierwszych 400 osób)
START 12:30-13:00 Parking przy kościele w Szastarce na odcinku 21 km
META do 15:30 Stadion LKS Stok w Zakrzówku, rozdanie medali i dyplomów dla pierwszych 400
osób
Wydarzenia towarzyszące:
- ring bokserski pod chmurką (sparingi)
- spotkanie ze służbami mundurowymi (WOT, OSP, Policja, Służba Więzienna)
- stoiska promocyjne KGW
- pokaz sprzętu strażackiego
- poczęstunek przy grillu
- darmowy popcorn i wata cukrowa
- występy lokalnych zespołów

6.

Udział w rajdzie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny
jest na stronach internetowych: www.zakrzowek.pl, www.ckib.zakrzowek.pl, oraz na starcie
rajdu.

7.

Każdy uczestnik na starcie otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą:
 karta startowa z mapką trasy rajdu;
 okolicznościowa koszulka.

8.

Organizator wyda 400 pakietów startowych.

9.

Warunkiem ukończenia rajdu jest przejazd po wyznaczonej trasie w okolicznościowej koszulce.

10.

Każda ważna, czytelnie wypełniona karta startowa weźmie udział w losowaniu nagród
głównych (rowery).

11.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie za zgodą
rodziców/ opiekunów prawnych, a poniżej 12 roku jedynie pod opieką osoby
dorosłej — rodzica lub opiekuna. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest podpisać listę
zgłoszeniową i tym samym znajomość regulaminu rajdu w imieniu dziecka.

12.
13.

Osoby biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających lub psychotropowych.

14.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu rajdu ze względu
na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wytyczne Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku ze stanem epidemicznym w Polsce.

15.

Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań..

16.

Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisów
Ruchu Drogowego. Uczestnicy powinni posiadać niezbędne umiejętności oraz wiedzę
dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się po drogach.

17.

W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję
podejmuje przedstawiciel organizatora.

18.

Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. Przez
akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub
zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej
z rajdem.

19.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:
– przestrzeganie regulaminu rajdu,
– podporządkowanie się poleceniom organizatora i osób uprawnionych,
– posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
– przestrzeganie kultury jazdy,
– zapewnienie właściwego stan technicznego roweru,
– zapewnienie odpowiedniego ubioru na różne warunki pogodowe,
– zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (szczególnie dzieci)
– zakaz używania alkoholu, substancji odurzających i otwartego ognia,
– zakaz oddalania się od grupy bez zgody organizatora lub osób uprawnionych,
– jazda po drogach publicznych w grupach maksymalnie 15 osobowych oddalonych od siebie
min. 200 m,
– dostosowanie prędkości jazdy grupy do możliwości najsłabszego uczestnika,
– ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego
na trasie,
– uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, nie mogą zanieczyszczać terenu
i pozostawiać śmieci na trasie rajdu.

20.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Lista uczestników rajdu wraz z oświadczeniami (wzór);
Załącznik nr 2 - Karta startowa wraz z mapką (wzór).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek wynikający z treści art. 13 ust. 1 i ust. 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, dalej: RODO), Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek uprzejmie informuje, że:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, ul.
Żeromskiego 24B, 23-213 Zakrzówek.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: iod@data-partners.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z pozn. zm.), ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009
r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160), na podstawie i w celu wykonania zawartych umów oraz na podstawie zgody
wyrażonej faktem Pani/Pana uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i
Biblioteki w Gminie Zakrzówek lub poprzez pisemne udzielenie takiej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań wynikającej ze statutowej działalności prowadzonej
przez Administratora danych, a więc na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
jak również w związku z faktem wykonywania obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji zadania publicznego, jakim jest promocja działalności instytucji
kultury (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych może również wynikać z zamiaru zawarcia lub
zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a)w czasie trwania wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie
Zakrzówek,
b) w przypadku udzielonej zgody, do czasu jej wycofania,
c) przez czas, w którym Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek może ponieść konsekwencje prawne
nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych,
d) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
e) do czasu przedawnienia roszczeń,
f) dla celów statystycznych, archiwalnych.
6. Pani/Pana danych osobowe mogą zostać przekazane podmiotom innym, niż tym uprawnionym z mocy prawa,
wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnych z RODO,
wyłącznie w związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4.;
7. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:,
a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych
w treści art. 17 RODO,
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych w treści
art. 21 RODO,
e) prawo przenoszenia danych, na zasadach określonych w treści art. 20 RODO,
f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ochrony

Danych

Osobowych,

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane,
ani przekazywane do państw trzecich.).
10. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Pierwszego Patriotycznego Rajdu Rowerowego „Dumni z Polski”

LISTA UCZESTNIKÓW
PIERWSZY PATRIOTYCZNY RAJD ROWEROWY „DUMNI Z POLSKI”
15.08.2022 r.
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że:

Nie jestem poddany/poddana kwarantannie, izolacji (osoba chora na COVID-19), ani też
zakażony/zakażona SARAS COV-2.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zachorowania na koronawirusa podczas rajdu nie będę
rościł/rościła pretensji o przyczynienie się do zakażenia w stosunku do organizatora rajdu.

Będę ściśle przestrzegał/przestrzegała wszelkich regulaminów i zaleceń mających na celu bezpieczeństwo
zdrowotne moje i organizatorów rajdu w czasie pandemii COVID-19.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) dobrowolnie wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych potrzebnych:

w razie zachorowania dla Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, w celu przekazania
odpowiednim służbom prowadzącym niezbędne czynności związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania
się pandemii COVID-19.

udostępnienia informacji o rajdzie,

na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora w związku
z udziałem w rajdzie.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Pierwszego Patriotycznego Rajdu Rowerowego „Dumni z
Polski” - 15.08.2022 r., a w szczególności z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
wynikającą z art. 13 RODO.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejscowość

*W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje się rodzic/prawny opiekun

Czytelny podpis*

Uwagi

