
  
REGULAMIN 

Żorskiego Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego 
01.05.2022 

 
I. ORGANIZATOR:  
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
 
II. WSPÓŁORGANIZATOR: 
1. Klub Turystyki Kolarskiej PTTK Wandrus  Żory. 
 
III. CEL: 
1. Promowanie turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku. 
2. Rozwijanie czynnego wypoczynku i wspólne spędzanie wolnego czasu. 
3. Uczczenie Święta Flagi. 
  
IV. TERMIN: 
01.05.2022 r. /niedziela/ 
 
V. TRASA 
1. Do wyboru dwie trasy: 
a) krótsza – ok. 15 km  
b) dłuższa - ok. 22 km   
 
2. Przejazd w 15 osobowych zespołach, prowadzonych przez Przodowników Turystyki Kolarskiej z KTK PTTK 
Wandrus Żory. 
 
3. Łączny limit uczestników 120 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
VI. PAKIET DLA UCZESTNIKÓW: 
- bezpłatny udział w imprezie 
- oznakowanie 
- chorągiewka 
- talon na poczęstunek (kiełbasa) 
- możliwość udziału w konkursach z nagrodami 
 
VII. RAMOWY PROGRAM: 
1. ZAPISY, START : godz. 10.30 – 11.15 Parking Hala Sportowa - ul. Folwarecka  
 
2. META – Przystań wodna Śmieszek – od godz. 11.30 
A na mecie: 
a) spotkanie integracyjne przy ognisku, 
b) możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu pływającego: kajaki, rowerki wodne na terenie Śmieszka, 
c) do dyspozycji sprzęt rekreacyjno-sportowy, 
d) konkursy z upominkami, 
e) konkurs z nagrodami (pula 500,00) dla uczestników Rajdu Rowerowego - rozstrzygniecie ok. godz.13.15. 
 
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem rajdu. Wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza jego pełną 
akceptację. 
2. Dzieci i młodzież do 14 roku życia, przejazd tras pod opieką osoby pełnoletniej. 
3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rajdzie osoby NIEPEŁNOLETNIEJ jest: 
 
 



  
a) złożenie w dniu imprezy w Sekretariacie Zawodów formularza: zgoda rodziców/opiekunów prawnych 
(załącznik nr 1) wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego.  
Oświadczenie zawiera: 
 - imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania 
 - imię i nazwisko dziecka, 

 - rok urodzenia, 
 - zgodę na udział dziecka w rajdzie, 
 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się  
 z regulaminem i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w rajdzie,  

informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z 
organizacją i promocją imprezy,  

 4 . Warunkiem dopuszczenia do udziału w rajdzie osoby PEŁNOLETNIEJ jest  
a)  złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2); 
Oświadczenie zawiera: 
 - imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu kontaktowego 

- oświadczenie uczestnika potwierdzające: zgodę na udział w rajdzie, zapoznanie sięz regulaminem imprezy i 
akceptację jego treści, braku przeciwwskazań do udziału w rajdzie, informację o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, 
oświadczenie o świadomości ryzyka dotyczące COVID 19; 

5. Podczas przejazdu trasy uczestnicy obowiązani są przestrzegać zasad ruchu drogowego, bezpiecznego 
zachowania się w grupie, podporządkować się zaleceniom prowadzącego Przodownika Turystyki Kolarskiej. 
6. Uczestnik bierze udział w Żorskim Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym na własną odpowiedzialność z pełną 
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia. Do udziału w rajdzie 
dopuszcza się osoby nie mające żadnych przeciwskazań do udziału w imprezie, co uczestnik potwierdza w 
złożonym oświadczeniu załącznik nr 1 lub załącznik nr 2.  
7. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą uczestnictwa, zawartą  
w punkcie XIII. 
 
IX. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW: 
1. Osobiste obowiązkowe wyposażenie każdego zawodnika używane przez cały okres przejazdu trasy: sprawny 
rower, kask rowerowy, stosowny ubiór z elementami odblaskowymi, dokument uprawniający do poruszania się 
rowerem /jeśli wymagany/. 
2. Na całej trasie uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku.  
 
X ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19  
1. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia podczas imprezy. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w sposobie przeprowadzenia rajdu i 
dodatkowych obowiązków dla jego uczestników w związku z ewentualną zmianą sytuacji epidemicznej w Polsce i 
próbą uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów 
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
1. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii startujących osób. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować 
wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy. 
3. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie imprezy jak i podczas rajdu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany formuły organizacyjnej bądź przesunięcia terminu 
imprezy. Odwołanie lub przesunięcie terminu startu nie skutkuje powstaniem po stronie Uczestników 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym w szczególności odszkodowawczych (np. w zakresie kosztów 
transportu, noclegu itp.). 
 
 
 



  
XII. KONKURS: 
Do udziału w konkursie uprawnione będą osoby zarejestrowane na starcie, które przejechały jedną z tras. Z 
dostępnej puli nagród organizator dokona losowania imienia i nazwiska. Wylosowana osoba poproszona będzie o 
podejście do spikera zawodów (czas oczekiwania 60 sekund). W przypadku nieobecności losowana będzie kolejna 
osoba. Organizatorzy nie przewiduje odbioru nagrody w imieniu innej osoby. 
Wylosowany uczestnik zostanie sprawdzony na oficjalnej liście rajdu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
określonych przypadkach może zostać potrącony podatek dochodowy od przyznanych nagród. 
 
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 
maja 2018 r., informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. Wolności 
36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): 
mosir@mosir.zory.pl 
2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad 
ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy 
za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w celach promocyjnych oraz udokumentowania uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających 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 administratorami przetwarzają jego dane 
osobowe, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, 
dostawca oprogramowania dziedzinowego. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 
lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  art. 18 RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e) do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy 
skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o 
ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezach organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
Organizatorzy: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
KTK PTTK "Wandrus" Żory. 
 


