
                                  
 

REGULAMIN 
Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego  

w ramach Światowego Dnia Roweru  
29.06.2019 

 
 
I. ORGANIZATOR:  
1.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
 
II. WSPÓŁORGANIZATOR: 
1. Klub Turystyki Kolarskiej PTTK Wandrus  Żory. 
2. Sklep Sportowy DECATHLON Żory. 
 
III. CEL: 
1. Poznawanie ciekawych miejsc w Żorach i okolicy. 
2. Promowanie  turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku. 
3. Rozwijanie czynnego wypoczynku i wspólne spędzanie wolnego czasu. 
  

IV. TERMIN: 
 29.06.2019 r. / sobota / 
 
V. RAMOWY PROGRAM: 
1. Do wyboru dwie trasy: 
a) krótsza - około 13 km (2 pkt. kontrolne, limit czasu 90 minut) do samodzielnego przejechania  
z mapką trasy /indywidualnie, rodzinnie lub grupowo/ 
b) dłuższa - około 25 km – przejazd w 15 osobowych zespołach, prowadzonych  przez Przodowników 
Turystyki Kolarskiej z KTK PTTK Wandrus Żory. 
 
2. Zapisy, start: godz. 13.00 – 13.45 Park Cegielnia - ul. Folwarecka.    
   (meta - Park cegielnia ul. Folwarecka) 
 
3. Limit uczestników 200 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
4. Ponadto w programie: 
a) spotkanie integracyjne przy ognisku, 
b) możliwość testowania rowerów b"twin by Decathlon, 
c) możliwość testowania sprzętu sportowego Decathlon, 
d) zabawy dla dzieci, konkursy rowerowe z upominkami, 
e) "mistrz kierownicy"  pokonaj tor samochodem z talerzem Stewarta, 
d) dla uczestników Rajdu Rowerowego konkurs z nagrodami (rozstrzygniecie ok. godz.16.00). 
 
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Uczestnik imprezy na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 Rozporządzenia 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, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim  
 i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyraża 
 zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb 
 związanych z organizacją i promocją biegu. Każdy uczestnik powinien zapoznać  się z obowiązkiem 
 informacyjnym zawartym w punkcie XIII niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych 
 osobowych. 
 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy. 
 
 
 



 
 
 
3. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do udziału w rajdzie jest złożenie przez   
uczestnika (opiekuna prawnego/rodzica - punkt VI Regulaminu ppkt. 5) pisemnego     
oświadczenia (załącznik nr 1). 
 
a) oświadczenie zawiera: 
 - imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 
 - imię i nazwisko dziecka, 
 - zgodę na udział dziecka w rajdzie 
 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się  
 z regulaminem i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do 
 udziału w rajdzie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie 
 wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją rajdu, zwodów sportowych. 
 
4. Warunkiem dopuszczenia osoby pełnoletniej do udziału w rajdzie jest złożenie przez   
uczestnika pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2). 
a) oświadczenie zawiera: 
 - imię i nazwisko uczestnika 
 - oświadczenie uczestnika potwierdzające: zgodę na udział w rajdzie, zapoznanie się 
  z regulaminem i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  
 w rajdzie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie  
 wizerunku  dla potrzeb związanych z organizacją i promocją rajdu, zawodów sportowych. 

 
5. Dzieci i młodzież do 14 roku życia, przejazd trasy pod opieką osoby pełnoletniej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6. Przejazd indywidualny, rodzinny, na własnych rowerach - zgodnie z zasadami ruchu  drogowego.  
 
VII. PAKIET DLA UCZESTNIKÓW: 
Dla pierwszych 200 osób, które wpisały się na listę  a następnie zaliczyły trasę rajdu: 
1.  Bezpłatny talon na poczęstunek dla każdego uczestnika rajdu. 
2.  Upominek :/dorośli - koszulka, dzieci - bidon/  
 
VIII. PRZEJAZD TRASY: 
1. Krótszą trasę uczestnicy pokonują samodzielnie tylko przy użyciu map przygotowanych  
i dostarczonych przez Organizatorów.  
2. Na mapie punkty kontrolne zaznaczone są okręgami. Miejsce dokładnej lokalizacji punktu   
kontrolnego to środek okręgu.  
3. W przypadku wycofania się, zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia    
o tym organizatorów: hala sportowa tel. 32-43-41-172. 
4. Trasę dłuższą pokonujemy pod opieką Przodowników TK z KTK Wandrus Żory. 

 
IX. PUNKT KONTROLNY (PK) : 
1. Punkt kontrolny wyposażony jest w biało-pomarańczowe oznaczenie (wzór zostanie              
pokazany na starcie).  
2. Potwierdzenie na Karcie startowej poprzez odcisk pieczątki przez obsługę PK. 

 
X. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW: 
1. Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres     
przejazdu trasy: sprawny rower, kask rowerowy, stosowny ubiór z elementami   odblaskowymi,  
w miarę możliwości telefon komórkowy.  
2. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku.  
 
XI NADRODY  

1. Nagrody dla uczestników Rajdu: 
- dla najliczniejszej rodziny której członkowie przejadą całą trasę (łącznie dla obydwu tras), 
- dla najstarszego oraz najmłodszego uczestnika który samodzielnie przejedzie trasę, 
- możliwość udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami (pula 600,00)  
 
 



 
 
 
 
Do udziału w konkursie będą uprawnione osoby, które zaliczyły krótszą trasę (zmieściły się w limicie 
czasowym oraz dostarczyły właściwie wypełnioną kartę startową do sekretariatu Rajdu) oraz osoby, 
które pokonały trasę dłuższą. Z dostępnej puli nagród organizator dokona losowania numerów, które 
będą stanowić odpowiednik numeru na listach startowych. Wylosowana osoba proszona będzie  
o podejście do spikera zawodów (czas oczekiwania 30 sekund).  
W przypadku nieobecności losowany będzie kolejny numer. Wylosowanej osobie zadane zostanie 
pytanie konkursowe, którego poprawność odpowiedzi decydować będzie  
o przyznaniu nagrody. 
 
2. Upominki za miejsca I - III dla uczestników konkurencji sportowych i rowerowych towarzyszących 
imprezie. 
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii startujących 
osób. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas 
zawodów. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się 
poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
Interpretacja regulaminu dokonana przez organizatora jest wiążąca dla uczestników zawodów. 

 
XIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY : 

Organizator informuje, że: 
 
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji z siedzibą: 44-240 Żory, ul. Wolności 36a. 
 
2.Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa 
lub realizacja umowy. 
 
3.Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w 
sprawie przetwarzania danych jest: Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych MOSiR Żory.  E-mail: kuba@eduodo.pl  
 
4.Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, 
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
5.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających 
z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie 
powyższego celu nie będzie możliwe. 
 
6.Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 
trzecim. Odbiorcami danych będą również instytucje upoważnione z mocy prawa lub 
podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy. 
 
7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 
 
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
 



9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany 
ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku 
następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane. 

 
 
 
 
 
Organizatorzy: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
KTK PTTK "Wandrus" Żory. 

 


