Regulamin
Rajdu Rowerowego
„Rowerem po Kaszubskiej Drodze”

Strzebielino, 31.08.2019 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

1. Organizatorzy:
Organizatorem Rajdu Rowerowego „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”, zwanej dalej RAJDEM jest
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” i Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach
z siedzibą w Strzebielinie, zwani dalej Organizatorem.

2. Cele:


Umożliwienie promowania obszaru LGD "Kaszubska Droga" poprzez przeprowadzenie
kampanii promocyjnej w postaci rajdów rowerowych dla mieszkaoców województwa
pomorskiego na terenie gminy Łęczyce.



Popularyzacja wiedzy o lesie, poznanie zasobów historycznych, przyrodniczych, kulturowych
i turystycznych Kaszub, integracja rodzin oraz społeczności z terenu Gminy Łęczyce i okolic,
promocja aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

3. Uczestnicy:
 Do udziału w Rajdzie zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem.
mieszkaoców gminy Łęczyce oraz okolic.
 Indywidualny start od 13 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 Osoby poniżej 13 roku życia mogą wziąd udział w rajdzie jedynie wraz
opiekunem.

rodzicem lub

 Uczestnik jest zobowiązany wpisad się na listę startową (z podaniem swoich danych) oraz
zapoznad się z regulaminem rajdu.

4. Miejsce, trasa i termin:
Start i Meta : Wiata leśniczówki Paraszynek, 84-214 Bożepole Małe, ul. Spacerowa 8;
Data: 31 sierpnia 2019 roku (sobota);
Godzina startu: Rejestracja i odbiór pakietów startowych – godz. 10:00, START – godz. 11:30.
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5. Zapisy/zgłoszenia
 Zapraszamy do zapisywania się na Rajd do dnia 28 sierpnia 2019 do godz. 12:00 drogą
elektroniczną na stronie www.elekronicznezapisy.pl
 zapisy przyjmujemy również mailowo pod adresem kontakt@gik-leczyce.pl
lub osobiście/telefonicznie w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Łęczycach z siedzibą
w Strzebielinie ul. Tuwima 4, tel. 58/676 -16 -99 Prosimy o podanie: nazwy drużyny, liczby
i wieku uczestników oraz danych kontaktowych (telefon do kapitana Drużyny - osoby
pełnoletniej).
 Zgłoszenie drużyny jest możliwe w dniu Rajdu, na starcie tylko w przypadku wolnych miejsc
w godzinach od 10:00 do 11:00
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia czasu na rejestrację drużyn w momencie
wyczerpania limitu miejsc.
 UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY!

6. Zasady uczestnictwa w Rajdzie
 Podczas Rajdu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
- INDYWIDUALNA: klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet
- GRUPOWA: klasyfikacja drużyn/ rodzin ( z co najmniej jednym dzieckiem!)
 Uczestnicy indywidualni i drużyny pobierają na STARCIE pakiety startowe (koszulka, woda,
gadżety reklamowe) karty uczestnictwa, numery startowe oraz mapy Rajdu.
 Trasa Rajdu liczy 20 km ( mapka trasy w załączniku). Trasy oznaczone będą co 5 km tabliczką
z kilometrażem, a w niektórych miejscach dodatkowo taśmami na drzewach. Trasa nie
posiada atestu PZLA ani związków kolarskich;
 W klasyfikacji grupowej warunkiem sklasyfikowania drużyny jest:
- odnalezienie i potwierdzenie wykonania przynajmniej trzech zadao (Punktów
Kontrolnych),
- dotarcie na metę wszystkich członków zespołu (decyduje czas ostatniego zawodnika)
- potwierdzenie punktu Meta (oddanie karty uczestnictwa)
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 W klasyfikacji indywidualnej warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest:
- pokonanie trasy w najkrótszym czasie pomiędzy punktami Start i Meta,
 Organizatorzy zastrzegają sobie około 30 minut (licząc od czasu dotarcia na metę ostatniego
zawodnika) na podliczenie punktów zdobytych przez poszczególne drużyny, w między czasie
zapraszają na ognisko, ciepły posiłek i napoje.
7. Dane osobowe, wizerunek, korespondencja
Uczestnik biorąc udział w Rajdzie:


wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi zgodnie
z dokonanym zgłoszeniem;



zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój
adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);



wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych przez
Organizatora w materiałach promujących rajdy rowerowe „Rowerem po kaszubskiej Drodze”
i wydarzenia im towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).
Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje,
w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych;



wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
operacji pt. „Rowerem po Kaszubskiej Drodze - przeprowadzenie kampanii promocyjnej
obszaru LGD” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).

8. Postanowienia koocowe:
 Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Prosimy o odpowiedni dobór odzieży.
 Udział w Rajdzie oznacza akceptację warunków regulaminu.
 Uczestnicy zobowiązują się zachowad szczególną ostrożnośd i przestrzegad zasad ruchu drogowego
mając na uwadze możliwośd wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy też pojedynczych
zabudowao.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Organizatorzy zapewniają ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek dla uczestników Rajdu (kiełbaski,
pieczywo, słodycze).
 Każdy zawodnik na mecie otrzyma medal za uczestnictwo w Rajdzie.
 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów
 KONTAKT Z ORGANIZATORAMI - telefonicznie Krzysztof Licau 608 888 665 i Arkadiusz Hinc 531
743 293 lub GIKiB w Strzebielinie 58/ 676 16 99

9. Informacje dodatkowe
RAJD jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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