REGULAMIN
RAJD ROWEROWY „TOUR DE EKOLOGIA”
Rejestracja od godz. 8.00.
Start – godz.10.00

§ 1. CELE RAJDU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz
zdrowego trybu życia,
Propagowanie ekologicznego stylu życia,
Edukacja historyczno-ekologiczna,
Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych szlaków rowerowych Doliny Baryczy,
w szczególności terenu Stawów Milickich,
Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych,
Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji,
Integracja i aktywizacja środowisk społecznych,
Kształtowanie postaw obywatelskich.
Rozwój wolontariatu.

§ 2. NAZWA WYDARZENIA
„TOUR DE EKOLOGIA” – Rodzinny rajd rowerowy

§ 3. ORGANIZATOR RAJDU
Klub Przyjaciół Polskiej Platformy Ekologicznej
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
tel. 512 077 073
e-mail: biuro@kpppe.org
www.kpppe.org // facebook.com/KPPPE

STAWY MILICKIE SA
Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz
Sułów ul. Kolejowa 2, 56-300 Milicz
tel. 607 426 222
e-mail: d.zuber@stawymilickie.pl
www.stawymilickie.pl // facebook.com/StawyMilickie
instagram.com/stawymilickie // youtube.com/user/StawyMilickie
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§ 4. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS
01 .10. 2022 r.- Sobota , Stawy Milickie , dystans ok. 35 km
Adres: CET NATURUM - Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Rodzinny Rajd Rowerowy „Tour de Ekologia” to ogólnodostępna impreza dla amatorów. Uczestnikiem może
być osoba, która spełni poniższe warunki.

1.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET

1) Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego – link do systemu
zgłoszeń internetowych znajduje się na stronie www.kpppe.org. Rejestracja oraz opłata
startowa powinna być uiszczona przez kliknięcie w elektronicznezapisy.pl, zgodnie
z wytycznymi § 6 regulaminu. Zgłoszenia i opłaty nie będą przyjmowane w Biurze Rajdu.
Zgłoszenia i opłaty internetowe obowiązują do dnia 29.09.2022 r.
2) Obowiązuje limit ilości uczestników do 250 osób. Limit może zostać zwiększony lub
zmniejszony przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami,
ograniczeniami i decyzjami administracyjnymi, związanymi z pandemią COVID-19.
W przypadku konieczności zmniejszenia limitu uczestników, będzie obowiązywała
kolejność wpłat.
3) Rejestracji internetowej należy dokonać wraz z opłatą startową. Ze względu na ograniczoną
ilość miejsc decyduje kolejność wpłat, zgłoszenie internetowe bez dokonania opłaty nie
zostanie uwzględnione.
4) Każdy zgłoszony otrzyma pakiet startowy, który należy odebrać osobiście w Biurze Rajdu
w dniu 01.10.2022 r. w godzinach 8.00-9.30.
Zgłoszenie internetowe jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika Tour de
Ekologia z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego warunków.
2.

3.

Impreza ma charakter otwarty, prawo udziału mają osoby:
* które ukończyły 18 lat,
* poniżej 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę
w czasie trwania rajdu i jej/jego stałą obecnością podczas imprezy – posiadającej pisemne
oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego wyrażające zgodę na udział nieletniego w Tour de
Ekologia, według wzoru oświadczenia opublikowanego na stronie www.kpppe.org, (rejestracjaoświadczenie), stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, oświadczenie należy pobrać
ze strony internetowej, wydrukować, podpisać i złożyć podczas odbierania pakietów startowych
w Biurze Rajdu, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
Każdy uczestnik zgłoszony do Tour de Ekologia startuje na własną odpowiedzialność
(w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub prawnego
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opiekuna). Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan
zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w imprezie. Ten fakt
uczestnik potwierdza poprzez dokonanie zgłoszenia przez Internet. W przypadku osób
niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz
wyrażenie zgody na udział w rajdzie potwierdza na stosownym oświadczeniu własnoręcznym
podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie
prawni powierzyli opiekę nad nieletnim uczestnikiem w czasie trwania imprezy.
4. Sprzęt
• Każda uczestnik ma obowiązek jazdy w kasku ochronnym.
• Zaleca się korzystanie z rowerów bez napędu elektrycznego.
• Uczestników obowiązuje zakaz używania słuchawek podczas jazdy.
• Uczestnik zobowiązuje się do startu w ubiorze i obuwiu dostosowanym do turystyki
rowerowej i zmiennych warunków atmosferycznych.
• Uczestnicy mają możliwość wypożyczenia rowerów w CET NATURUM wg obowiązujących
stawek. Zaleca się wcześniejsze uzgodnienia telefoniczne pod nr telefonu dostępnym na
stronie internetowej CET NATRUM.
5. Każda uczestnik ma obowiązek zapoznania się z trasą rajdu.

§ 6. OPŁATY STARTOWE
1.

2.

3.

W Tour de Ekologia obowiązuje zgłoszenie internetowe oraz opłata startowa za udział:
a. Dorosły – 30 zł
b. Dzieci i młodzież do 18 r.ż. – bezpłatnie
Dowód opłaty startowej uiszczonej przez Internet oraz dowód osobisty każdy uczestnik musi
posiadać do wglądu w Biurze Rajdu, do ewentualnego przedstawienia przy odbiorze pakietów
startowych.
Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły rajdu lub do niego nie
przystąpiły. Opłaty nie można przenieść na osoby trzecie. Płatności nie podlegają zwrotowi,
wyjątek stanowi ewentualna konieczność zmniejszenia limitu ilości zawodników lub odwołanie
imprezy przez Organizatora.

§ 7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1.
2.
3.
4.
5.

Koszulka sportowa
Gadżety sponsorskie
Posiłek regeneracyjny
Zabezpieczenie medyczne i ratownicze
Ubezpieczenie NWW

§ 8. ZASADY PRZEPROWADZENIA IMPREZY
1.

Tour de Ekologia odbywać się będzie na ścieżkach rowerowych wg wyznaczonej mapą trasy
udostępnionej na stronie www.kpppe.org
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2.
3.
4.

Uczestnicy ustawiają się na starcie w grupach określonych przez Organizatora. Start odbędzie
się w grupach 15-osobowych w odstępach czasu co 2 minuty.
Trasa będzie oznakowana.
Na trasie zlokalizowanych będzie 5 punktów przystankowych. Na każdym z nich odbędą się
dodatkowe atrakcje – wydarzenia/warsztaty/pogadanki związane z tematyką historycznoekologiczną i survivalową.

§ 9. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE
1.

W czasie trwania imprezy uczestnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca uczestnikowi
osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
2. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudniejsza
technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.
3. Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
4. Każdy z uczestników winien poruszać się rowerem sprawnym technicznie, wyposażonym w co
najmniej jeden sprawny hamulec.
5. Każdy z uczestników winien dostosować prędkość do umiejętności, uwzględniając zasadę
ograniczonego zaufania względem innych uczestników.
6. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając
swobodny przejazd pozostałym uczestnikom.
7. Zobowiązuje się uczestnika rajdu do niespożywania alkoholu w czasie trwania imprezy oraz do
udzielenia wzajemnej pomocy.
8. Uczestnicy poruszają się w grupach do 15 osób. Odległości między grupami powinny być nie
mniejsze niż 200 m.
9. Osoba wyznaczona do kierowania grupą podczas przejazdu będzie wyposażona w kamizelką
odblaskową. Uczestnicy rajdu poruszają się w grupach, dostosowując prędkość do
prowadzącego grupę, bezwzględnie pozostając za prowadzącym.
10. W wyznaczonych stacjach przystankowych, szczególnie przy akwenach wodnych oraz przy
przechodzeniu przez jezdnię uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność.

§ 10. RUCH DROGOWY
1.

Wszyscy uczestnicy winni poruszać się po trasie jej prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.

2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

3.

Za kolizje i wypadki na trasie imprezy ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik
drogi, który przyczynił się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistniałego
zdarzenia.

§ 11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNRGO
1.

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej
trasie.
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2.
3.

Uczestnicy powinni przestrzegać zasad regulaminu Rezerwatu Przyrody Dolina Baryczy.
Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie. Zabrania się używania
szklanych pojemników w pobliżu i na trasie. W przypadku naruszenia tego przepisu, uczestnicy
zostaną ukarani upomnieniem lub zakazem udziału w rajdzie.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA DO DÓBR OSOBISTYCH ZAWODNIKÓW
1.

Uczestnik i rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich
danych osobowych i danych dziecka oraz wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby
promocji i marketingu rajdu, a także zgodę na poniższe klauzule:
• „Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 81 ust.1 ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych, na nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z wizerunku uczestnika i jego wypowiedzi
utrwalonych na potrzeby lub w związku z rajdem przez Organizatora i Sponsorów imprezy bez
ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie i Intranecie oraz
wszystkich kanałach komunikacji Organizatora/Sponsorów używanie we wszystkich formach
reklamy, komunikacji, promocji i marketingu imprezy rowerowej (oraz jej przyszłych edycji), a
także Organizatora i Sponsorów, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego
przekazu (np. telewizji, prasy, radia, na billboardach, plakatach, ulotkach), wykonywanie oraz
zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz
na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie
będzie obraźliwa”.
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych mojego dziecka
będącego uczestnikiem) zgromadzonych m.in. w formularzu zgłoszeniowym oraz materiałach
utrwalonych podczas imprezy przez Organizatora w celach zapewnienia uczestnikowi udziału w
imprezie, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych”.
• Zgody, o których mowa w niniejszym postanowieniu, można cofnąć w każdym momencie, lecz
jej wycofanie powoduje niemożność wzięcia udziału w imprezie.

2.

Wykorzystanie danych i wizerunku uczestnika może nastąpić w szczególności w materiałach
informacyjnych wydawanych przez Organizatora i/lub jego Sponsorów związanych z rajdem, ich
organizacją i promocją, oraz w materiałach promujących wydarzenia towarzyszące imprezie
(prasa, radio, telewizja, internet, materiały graficzne) także w latach przyszłych.

3.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika jest równoznaczne
z nieodwoływalnym przeniesieniem na Organizatora i Sponsorów majątkowych praw
autorskich do relacji video lub/i zdjęciowej oraz wykorzystania ich na następujących polach
eksploatacji:
a) zwielokrotniania utworu fotograficznego drukiem i inną podobną techniką,
b) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o których mowa w punkcie a),
c) publicznego wystawiania, wyświetlania i odtwarzania Utworu fotograficznego,
d) sporządzania cyfrowego zapisu Utworu fotograficznego i wprowadzania go do Internetu
jako formy rozpowszechniania,
e) wprowadzania Utworu fotograficznego do własnej elektronicznej bazy danych, w postaci
oryginalnej, w całości lub części i udostępnianie w Internecie.
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– Uczestnikom i ich w/w przedstawicielom ustawowym oprócz pakietów startowych nie
przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu
wykorzystania wizerunku i danych osobowych poszczególnych uczestników.
4.

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników, rodziców i opiekunów zostały zawarte
w klauzuli informacyjnej, zaś w celu pozyskania dodatkowych informacji należy skontaktować
się z administratorem danych.

5.

Uczestnicy muszą spełnić wszystkie wymogi regulaminu, aby móc startować w imprezie.

6.

Administratorem danych osobowych zebranych w formularzach rejestracyjnych oraz zebranych
podczas i w związku z imprezą Tour de Ekologia jest Klub Przyjaciół Polskiej Platformy
Ekologicznej, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław. Z administratorem można
skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@kpppe.org telefonicznie pod numerem
+48 512 077 073 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

7.

Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w imprezie Tour de
Ekologia, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz marketingu
i promocji własnych produktów i usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do zrealizowania
imprezy oraz prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, tj. marketingu
bezpośredniego własnych usług i produktów – podstawę prawną przetwarzania danych w celu
zrealizowania rajdu rowerowego stanowi art. 6 ust. 1 lit b) zaś w pozostałych celach art. 6 ust. 1
lit f) RODO.

8.

Podane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, sponsorom imprezy –
przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem,
wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym w pkt 3.

9.

Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji imprezy
i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat od czasu
ich pozyskania. Administrator zaprzestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do
celów marketingu bezpośredniego, jeżeli uczestnik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jego
danych w tych celach.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika jest zgoda,
uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
12. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
13. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
14. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Rajdzie Rowerowym Tour de Ekologia
jest konieczne. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
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§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na rajd i w czasie powrotu z niego.

2.

Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

3.

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.

4.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody
z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom imprezy oraz osobom trzecim.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy uczestnika.

6.

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą uczestnicy nie mogą występować
z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu
lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją rajdu.

7.

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane
przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

8.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych
Organizatora w czasie trwania rajdu.

9.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków
uczestnictwa. Zgłoszenie internetowe potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu
uczestnictwa w imprezie.

10. Tour de Ekologia odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku zaistnienia
‘siły wyższej’ i/lub ekstremalnych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu
uczestników, Organizator może odwołać lub przerwać imprezę.
11. Nieznajomość regulaminu Rajdu Rowerowego Tour de Ekologia i jego nieprzestrzeganie nie
będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego
postanowieniami.
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