REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN
KAROLA WOJTYŁY

1. Organizator :
• Braniewski Klub Sportowy „ SZYBKI STRUŚ”
• Miejski Ośrodek Sportu „ Zatoka” Braniewie
2. Cele Rajdu Rowerowego Pamięci :
• Upamiętnienie św. Jana Pawła II,
• Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,
• Promocja i popularyzacja zdrowego stylu życia,
3.
•
•
•

Patronat medialny:
Ziemia Braniewska ,
Portal Braniewo
Nowiny Północy

4.
•
•
•

Termin i miejsce:
Termin: 18.10.2020 (niedziela)
Godz. 7:00
Start - Parking Basenu Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka

5. Zapisy i informacje :
• na stronie elektroniczne zapisy
• lub na pocztę elektroniczną slawek75wadolowski@gmail.com
z dopiskiem ( Rowerowy Rajd Pamięci , imię i nazwisko)
• telefonicznie Sławomir Wądołowski 502-622-218
a także wpłata na nr konta

BNP PARIBAS 79 1600 1462 1821 0115 1000 0001 z dopiskiem
6. Opłata startowa:
• opłata startowa za udział w rajdzie wynosi 50 zł.
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7.
•
•
•

W ramach opłaty każdy z uczestników otrzyma :
numer startowy,
pamiątkowy medal,
obowiązkowa koszulka,

8. Zasady uczestnictwa:
• ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i długością trasy
określamy limit 30 osób,
• warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest dokonanie opłaty startowej za rajd,
pobranie numeru startowego i umieszczenie go na widocznym miejscu,
• odbiór nr startowego odbędzie się w Biurze Zawodów Braniewskie
Centrum Kultury ( ul. Katedralna 9) w dniu 17.09.2020 w godz. 12:0016:00
• Każdy uczestnik obowiązkowo podda się bezdotykowemu pomiarze
temperatury w dniu startu (18.10.2020) . Jeżeli u uczestnika podczas
pomiaru stwierdzimy temperaturę powyżej 38 sc , kaszel, duszności,
wtedy dana osoba nie zostanie dopuszczona do rajdu , zostanie
odseparowana od innych uczestników rajdu,
• W celu odebrania numeru startowego uczestnik powinien posiadać za
sobą dokument tożsamości,
• każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów
prawo o ruch drogowym – art. 32,podporzadkowanie się decyzjom
kierownika rajdu,
• osoby będące pod wpływem alkoholu , bądź innych środków
odurzających nie będą dopuszczone do rajdu rowerowego,
• w rajdzie rowerowym może wziąć udział osoba dorosła , która świadomie
i bez żadnych przeciw wskazań medycznych i lekarskich są w stanie
pokonać 100 km,
• obowiązkiem każdego uczestnika jest, aby każdy z uczestników poruszał
się w kasku ochronnym i koszulce,
• podczas rajdu uczestnicy umieszczają numer startowy przypięty z przodu
w miejscu widocznym,
• rowerowy rajd Pamięci jest rajdem bez żadnej rywalizacji,
• wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości
oraz pomagania sobie w trudnych sytuacjach,
• każdy biorący udział w rajdzie powinien posiadać sprawny rower,
zapasową dętkę dedykowaną do roweru uczestnika, ubranie na przebranie,
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• organizator rajdu w zakresie podstawowym zabezpiecza usługi
medyczne,
• każdy uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów regulaminu,
w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U 2016 poz . 922)
• organizator podczas rajdu będzie dokumentował ten fakt w postaci
robienia zdjęć , nagrywania filmów, przeprowadzał z każdym
uczestnikiem wywiad , a relacje będą udostępniane na Internecie i portalu
FB Braniewski Klub Sportowy „Szybki Struś” lub transmisjach radiowotelewizyjnych.
• za nieprzestrzeganie w/w regulaminu , zaleceń kierownika rajdu,
samowolne zmiany trasy, nastąpi wykluczenie osoby z rajdu,
9. Sprawy organizacyjne:
• rajd odbędzie się bez względu na pogodę,
• w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega
zwrotowi,
• każdy z uczestników rajdu bierze udział na własną odpowiedzialność,
przyjmuje do wiadomości , ze bierze udział w rajdzie rowerowym wiąże
się to z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko
wypadku, odniesienia obrażeń ciała, i urazów fizycznych ( w tym
wypadek komunikacyjny lub śmierci),
• organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia
związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością uczestnictwa w
rajdzie,
• każdą chęć chwilowego odpoczynku , postoju zgłaszamy kierownikowi
rajdu i w trakcie postoju nie oddalamy się od grupy,
• uczestnicy rajdu są obowiązani przestrzegać przepisów o ochronie
przyrody,
• za szkody spowodowane przez uczestników organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
• zamykający kolumnę uczestników porusza się obowiązkowo w
kamizelce odblaskowej,
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• w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Rajdu z przyczyn
niezależnych od Organizatora ( np. klęski żywiołowej, wprowadzenia
żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie
będzie zwracane.
COVID-19
Osoby odbierające ( wszyscy) pakiety z biura zawodów zobowiązani są do:
• założenia maseczki zakrywając usta i nos,
• zachować min odstęp min. 1,5 metra od innych uczestników,
• przed podpisaniem i odebraniem pakietu zdezynfekować ręce – płyn do
dezynfekcji rąk zabezpiecza Organizator,
• nie podajemy sobie rąk na powitanie,
• zobowiązuje się każdego uczestnika do wyposażenia w materiały ochrony
osobistej związanej z COVID-19
• przestrzegać ogólnych za bezpieczeństwa związanych z COVID-19,
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Klauzula Informacyjna RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN KAROLA
WOJTYŁY
Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRANIEWSKI KLUB SPORTOWY „ SZYBKI
STRUŚ ” z siedzibą w Braniewie przy ul. Wiejskiej 1/2 zwany dalej Administratorem. Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Inspektorem

danych

osobowych

u

Administratora

jest

Sławomir

Wądołowski,

e-mail:

slawek75wadolowski@gmail.com,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją RAJDU ROWEROWEGO
Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN KAROLA WOJTYŁY oraz w celach marketingowych

i nie

będą udostępniane innym odbiorcom,

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia

o

ochronie danych (RODO);

5. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie, w przypadku niepodania danych udział

w

jest niemożliwy, RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN KAROLA
WOJTYŁY

6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
3) przenoszenia danych,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat

OŚWIADCZENIE – RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN KAROLA

WOJTYŁY w dniu 18.10.2020
Informuję, że znam Regulamin „ ” RAJDU ROWEROWEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN
KAROLA WOJTYŁY „ i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Tak

Nie

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Rajdzie Rowerowym „ ” RAJDU ROWEROWEGO Z
OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN KAROLA WOJTYŁY ” i nie są mi znane żadne powody o
charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w rajdzie, oraz że startuję na własną odpowiedzialność.
Tak

Nie
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Braniewski Klub Sportowy „ Szybki
Strus” z siedzibą w Braniewie , ul. Wiejska1/2, dla potrzeb związanych z organizacją ” RAJDU

ROWEROWEGO Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN KAROLA WOJTYŁY”
Tak

Nie

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych przez Administratora
Braniewski Klub Sportowy „ Szybki Struś” z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska1/2, mojego wizerunku
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów dla potrzeb związanych z promocją ” RAJDU ROWEROWEGO Z
OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN KAROLA WOJTYŁY , Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji,
za pośrednictwem dowolnego medium, podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam , że są one zgodne z
prawdą
Tak

Nie

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Tak

Nie
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