REGULAMIN
„RAJDU ROWEROWEGO PO AGLOMERACJI KALISKOOSTROWSKIEJ – EDYCJA I”
w dniu 11 sierpnia 2019 roku
I. Cel Rajdu:
1. Poznawanie walorów krajoznawczych, przyrodniczych gmin będących Członkami
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
2. Popularyzacja tras rowerowych oraz rozwijanie turystyki rowerowej.
3. Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
II. Organizator Rajdu:
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
siedziba: ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
ul. Chopina 20-22
62-800 Kalisz.
Tel/fax.
:
e-mail:

+48 62 598 52 37

Tel.:

+48 62 598 52 38

biuro@sako-info.pl

www:

http://www.sako-info.pl

https://www.facebook.com/aglomeracja.

III. Termin Rajdu:
11 sierpnia 2019 roku, rozpoczęcie godz. 10:00 – Główny Rynek 20.

IV. Organizacja Rajdu:
Warunki uczestnictwa:
1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek i zobowiązany jest
do:
 zapoznania się z Regulaminem Rajdu, który dostępny będzie na stronie internetowej
Organizatora http://www.sako-info.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Chopina 20-22, 62-800 Kalisz,
 wpisania się na listę Rajdu, przesyłając swoje dane imię i nazwisko oraz wiek na adres
e-mail: rejestracja@sako-info.pl lub poprzez serwis służący do elektronicznej
rejestracji Uczestników znajdujący się pod adresem https://elektronicznezapisy.pl,
najpóźniej w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r.,
 dostarczenia najpóźniej w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r. do siedziby
Organizatora wypełnionej kartę zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) i załącznik nr 2 (dotyczy osoby nieletniej)
oraz podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze
Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w związku z RODO, stanowiącą
załącznik nr 3,
 osoby, które nie dostarczą swoich kart zgłoszeniowych, mogą dokonać formalności
najpóźniej w dniu rajdu od godz. 8:00 do godz. 9:00 w punkcie rejestracyjnym Rajdu Główny Rynek 20,
 posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności do poruszania się po drogach,
 posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do
kierowania rowerem lub innym pojazdem mechanicznym,
 posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
 osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę
(kartę zgłoszeniową) rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Rajdzie,
 osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica
lub opiekuna prawnego,
 każdy Uczestnik musi posiadać kamizelkę odblaskową,
 dobrowolnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (we własnym
zakresie).
Limit wiekowy każdego Uczestnika wynosi 16 lat.
Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
V. Zasady zachowania uczestników Rajdu:
Rajd rowerowy będzie odbywać się zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1990 ze zm.), w którym mowa, że
Uczestnicy poruszają się w kolumnach 15 osobowych przy nieograniczonym ruchu
drogowym. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie rowerowym muszą zachować szczególną

ostrożność
i znać przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na
terenach leśnych i innych, wobec czego są zobowiązani do:
1. przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem;
2. posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego;
3. poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
odległość pomiędzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m, tak aby możliwe było
bezpieczne hamowanie;
4. kolumny Uczestników Rajdu zostaną podzielone na starcie, Uczestnik zobowiązany jest
poruszać się w ustalonej przez organizatora kolumnie na wszystkich odcinkach Rajdu,
tak aby nie stanowić zagrożenia w ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami liczba
rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15, odległość jadących
kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 m;
5. każdy Uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo
i spokojnie w szyku;
6. przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie;
7. każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
8. Uczestnicy, którzy nie dostosują się do poleceń kierownika Rajdu lub będą sprawiać
zagrożenie w ruchu drogowym podczas Rajdu, zostaną usunięci z grupy Uczestników
Rajdu;
9. podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie;
10. każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać sprawny rower, umożliwiający pokonanie
zaplanowanej długości Rajdu;
11. rowery Uczestników powinny być wyposażone w elementy oświetlenia drogowego, na
wypadek mogących wystąpić złych warunków atmosferycznych;
12. przed wyruszeniem kierownik Rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia;
13. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub
spowodowane szkody;
14. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.

VI.

Na trasie Rajdu zabrania się:
 spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,
 niszczenia przyrody,

 indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
 głośnego zachowywania się,
 bezwzględne podporządkowania się służbom zabezpieczającym prawidłowy i bezpieczny
przebieg na trasie rajdu,
 wyprzedzania poszczególnych Uczestników Rajdu,
 zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.
VII. Odpowiedzialność Organizatora:
 Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w
czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
 udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy Uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za
szkody wyrządzone przez Uczestników,
 Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy Uczestników.
VIII. Postanowienia końcowe:
 dane osobowe Uczestników podlegają ochronie danych osobowych. Organizator
gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom
trzecim,
 wszystkie dane osobowe zostaną trwale usunięte najpóźniej 30 dni po zakończeniu
Rajdu,
 wszyscy Uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach
promocyjnych Organizatora,
 udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
 ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia
Uczestnika z jego przestrzegania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu
rowerowego
po
Aglomeracji
KaliskoOstrowskiej – etap 1 - Karta zgłoszenia osoby
pełnoletniej

Karta zgłoszenia
dla osoby pełnoletniej
uczestnictwa w „Rajdzie rowerowym po Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – edycja I”
w dniu 11 sierpnia 2019 r.

Imię i nazwisko:

...............................................................................................................

Adres zamieszkania:

...............................................................................................................

Wiek:

................................,

Tel. kontaktowy:

………………….….….……

PESEL:

Email: ......................................................................................................................................

Podpisanie karty uczestnictwa jest jednocześnie zobowiązaniem do respektowania
Regulaminu Rajdu, który jest mi znany, z którym się zapoznałem/am i który akceptuję.

...................................................................
(data i czytelny podpis Uczestnika)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rajdu
rowerowego
po
Aglomeracji
KaliskoOstrowskiej – etap 1 – Karta zgłoszenia osoby
nieletniej

Karta zgłoszenia
dla osoby niepełnoletniej
uczestnictwa w „Rajdzie rowerowym po Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – edycja I”
w dniu 11 sierpnia 2019 r.

Imię i nazwisko dziecka:

......................................................................................................

Adres zamieszkania:

......................................................................................................

Wiek:

...................................

PESEL:

Tel. kontaktowy rodzica / prawnego opiekuna:
………………………..………………………
Email: ......................................................................................................................................

Podpisanie karty uczestnictwa jest jednocześnie zobowiązaniem do respektowania
Regulaminu Rajdu, który jest mi znany, z którym się zapoznałem/am i który akceptuję.

.......................................................................................................
(data i czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

Załącznik nr 3 do Regulaminu rajdu rowerowego po
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – etap 1 – Klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja KaliskoOstrowska w związku z RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze
Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w związku z RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Biurze Stowarzyszenia
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest: Dyrektor Biura.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Biura, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
może się Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych
w Biurze osobiście - pani Ewa Woźniak lub za pomocą poczty e-mail, wysyłając
wiadomość na adres Inspektora: iodo@sako-info.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych Administratora danych
osobowych;
b) na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
c) w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych
osobowych przedmiotowej zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Biura
Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych;
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania danych;
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa.
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Biurze
Stowarzyszenia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

…………………………….……………
(miejscowość, data)

…………..………..…………………….……
(podpis osoby zapoznającej się z klauzulą)

