
REGULAMIN RODZINNEGO  RAJDU  ROWEROWEGO 
Wojsławice 2.08.2020 

  
I Cel imprezy: 

1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu 
oraz stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. 

2. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
3. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi gminy Wojsławice. 

II Organizatorzy: 
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach ul. Rynek 20A  
22-120 Wojsławice tel. 82 5669102,  e-mail: wojslaw-gci@o2.pl.  
  
III Termin i trasa rajdu: 
Rajd odbędzie się 2 sierpnia 2020 r. (niedziela).  
Trasa rajdu:  Wojsławice (plac przy Ratuszu) - Majdan Ostrowski – Wojsławice (plac przy Ratuszu).  
Start o godz. 11.00, powrót około godz. 13.30 
Zapisy na rajd oraz wypełnianie stosownych oświadczeń  w Domu Kultury w Wojsławicach  do dnia 30 
lipca 2020 r. do godz.14.00 ( zgody na udział w rajdzie podpisują Rodzice )   
 

IV Atrakcje towarzyszące: 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek w Majdanie Ostrowskim 
- projekcja bajki w DK w Wojsławicach godz.13.30 
- kajaki nad zbiornikiem wodnym w Wojsławicach godz.13.30-18.00 

V Zasady uczestnictwa: 
1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny 

rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze 
zmiany). 

2. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie uprawnia wypełnione oświadczenie oraz zgoda na udział 

w rajdzie do pobrania osobiście w Domu Kultury w Wojsławicach  
4. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze. 
5. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – 

prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką 
osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział 
w rajdzie do wypełnienia  przy zapisach  oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny 
jest opiekun podpisujący oświadczenie. 

6. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 
7. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. 

przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb 
porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani 
są stosować się do poleceń organizatora. 

8. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie 
oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać 
alkoholu w żadnej postaci. 

9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie 
przed deszczem. 

 
 
 
 
 



10. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora. 
11. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada 

opiekun podpisujący oświadczenie). 
12. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat 

i stosowne uprawnienia. 
13. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone 

podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników. 
Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 
na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, 
że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy 
nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali 
oni udział. 

V Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie w Domu Kultury w Wojsławicach do dnia 30 lipca 2020  
do godz.14.00 
  
VI Zasady bezpieczeństwa: 

1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, 
których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników.  

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 
W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, 
zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest 
równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość 
regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. 

4. Rajd odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny 

5. Każdy uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej. 
 

VII Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku: 
1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz 926 j.t. ze zm) jest 
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. 
Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody 
na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku 
z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy. 

3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich 
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
organizowanym przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w 
Wojsławicach,  w  warunkach ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 

…………………………………………………………..    …………………………………………………………    ………………………….. 

                    /imię i nazwisko uczestnika/                                    /nr telefonu/                                        /data/ 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną , nie przebywam na 
kwarantannie  ani pod nadzorem epidemiologicznym. Jestem świadomy/a ryzyka zarażenia wirusem 
SARS-CoV-2, które może dotyczyć mojej osoby/mojego dziecka poprzez przebywanie w zbiorowości 
innych uczestników rajdu. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w rajdzie . 

Oświadczam, że: 
- jestem gotowy/a do ścisłej współpracy w zakresie dbałości o higienę osobistą i rzetelnej  wymiany 
informacji, która pozwoli na wzajemną jak najskuteczniejszą ochronę przed zarażeniem 
- udzielę informacji o moim  stanie zdrowia oraz mojej rodziny oraz osób, z którymi miałem/am 
kontakt, a które są zarażone lub wykazują nieoczywiste objawy i pozostają w dobrowolnej izolacji lub 
kwarantannie. 
-  niezwłocznie powiadomię instruktora GCKSiT w Wojsławicach ( sms lub telefonicznie) o 
wystąpieniu u mnie objawów chorobowych, aby placówka mogła podjąć środki profilaktyczne 
względem innych uczestników rajdu. 
- zastosuję się do procedur ustalonych przez organizatora, oraz zachowam bezpieczny dystans od 
innych uczestników rajdu 
                                                                                                                 …………………………………………………………. 

                                                                                                                  Podpis uczestnika lub opiekuna 

 

Zgoda rodzica (opiekuna)  na udział dziecka w rajdzie rowerowym 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………. 
w rajdzie rowerowym organizowanym przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki  
w Wojsławicach w dniu 2 sierpnia 2020 r. 

 Dane osobowe uczestnika rajdu(niezbędne do ubezpieczenia NNW) 

PESEL……………………….. 

Adres zamieszkania…………………………………………… 

Tel kontaktowy do rodzica lub opiekuna…………………………………… 

Dodatkowe informacje o dziecku (jeśli jest coś, na co mamy zwrócić uwagę)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w rajdzie oraz zobowiązuję się 
do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze  do miejsca wyjazdu (plac przy  Ratuszu w  Wojsławicach) 
 i z miejsca zakończenia rajdu ( plac przy Ratuszu w Wojsławicach) 

……………………………………………………………………….. 
/ podpis uczestnika rajdu lub rodzica, opiekuna/ 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w 
Wojsławicach ul. Rynek 20A, 22-120 Wojsławice 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pkl lub pisemnie pod adres
Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych GCKSiT 
w Wojsławicach i jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizowania przepisów
związanych z realizacją rajdu rowerowego. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym przepisów archiwalnych.   

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

9) Państwa dane osobowe zostały pozyskane od uczestników wydarzenia 
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 


