
REGULAMIN XIV RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

BŁAŻOWA 2021 

 

1. Organizatorami Rodzinnego Rajdu Rowerowego są: 

- Burmistrz Błażowej mający siedzibę pod adresem 36-030 Błażowa, Plac Jana Pawła 

II 1 

- Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej mający siedzibę pod adresem 36-030 Błażowa, 

ul. Armii Krajowej 17A. 

2. Rodzinny Rajd Rowerowy polega na spędzeniu aktywnie czasu w gronie najbliższych 

poprzez przejechanie trasy wyznaczonej przez organizatora sprawnym rowerem 

(Załącznik 2. – patrz poniżej regulaminu)  

3. Warunkiem uczestnictwa w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym jest akceptacja warunków 

niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnikiem Rodzinnego Raju Rowerowego mogą być osoby, które w dniu odbywania 

się rajdu: 

- dokonały zarejestrowania swojego udziału w rajdzie u organizatora 

- dysponują sprawnym technicznie rowerem. 

5. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w imprezie rowerowej wyłącznie pod 

opieką rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego członka rodziny. 

6. Uczestnik dokonuje rejestracji poprzez stawienie się na zbiórce, o której mowa w pkt 4 

oraz dokonanie zapisu poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia, 

oraz miejsca zamieszkania. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

dołączona jest do formularza zapisu stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu. 

7. Rodzinny Rajd Rowerowy odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2021 roku według 

następującego harmonogramu: 

- 14:30 – zbiórka przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej (36-030 

Błażowa, ul. Armii Krajowej 17A) oraz rejestracja uczestnictwa; 

- 15:00 – wyjazd spod Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej oraz przejazd przez ul. 

Rolniczą w kierunku Błażowej Dolnej do wyjazdu na Królkę a następnie w Nowym 

Borku skręt na Czerwonki; 

- odpoczynek przy Grzybku w lesie na Czerwonkach; 

– powrót do Parku Miejskiego w Błażowej przez Hermanowa Leśniczówka, Green 

Velo, Wolę Błażowską i „Staniki”; 

- 17:30 – zakończenie Rajdu, losowanie nagród. 

8. Uczestnicy poruszają się w wyznaczonych grupach rowerowych, dwa rowery obok 

siebie, utrzymując właściwe odległości w grupie. 

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grup Rowerowych przez 

jej uczestników. 

10. Uczestnik wykonuje polecenia Kierunkowych Grup Rowerowych. 

11. Zabrania się przystępować do imprezy rowerowej uczestnikom będącym pod wpływem 

alkoholu oraz środków odurzających jak również spożywania ich w czasie trwania 

Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 

12. Uczestnik imprezy rowerowej stosuje się do postanowień Kodeksu Drogowego 

w zakresie przepisów dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym. 

13. Uczestnikom imprezy rowerowej zaleca się jazdę w kasku rowerowym oraz 

wyposażenie się w stosowny ubiór oraz akcesoria adekwatne do pogody (peleryna 

przeciwdeszczowa, krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne). 

14. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy. 



15. W uzasadnionych wypadkach gdy Uczestnik zamierza opuścić kolumnę fakt ten należy 

zgłosić osobiście organizatorowi imprezy rowerowej lub kierownikowi Kierunkowej 

Grupy. 

16. Rodzinny Rajd Rowerowy zakończy się losowaniem roweru górskiego oraz 

wręczeniem pozostałych nagród. 

17. W losowaniu roweru biorą udział uczestnicy do 20-go roku życia (rocznik 2001 

i młodsi) – warunkiem jest przejazd całej trasy rajdu. 

18. Zwycięzcą losowania nie może być osoba, która wylosowała rower w dwóch ostatnich 

edycjach rajdu. 

19. O zasadach przyznawania pozostałych nagród Organizatorzy poinformują przed ich 

wręczeniem.  

20. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas trwania imprezy rowerowej. 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do robienia zdjęć uczestnikom Rodzinnego 

Rajdu Rowerowego. Informacja o zasadach przetwarzania wizerunku znajduje się na 

formularzu zapisu stanowiącym załącznik numer 1 do Regulaminu. 

22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

23. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 

24. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

 

 

 

Załącznik nr. 1 
________________________________________________________________________________________________ 
INFORACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Wnioskodawcy jest Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej z siedzibą pod adresem 36-030 Błażowa, 

ul. Armii Krajowej 17A w imieniu którego obowiązki administratora sprawuje Kierownik. Administrator danych osobowych wyznaczył 

inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: daneosobowe@blazowa.com.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji XIV Edycji Rajdu Rowerowego Błażowa 2021. Podstawą prawną przetwarzania jest: 

- W stosunku do imienia, nazwiska oraz daty urodzenia Uczestnika: art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz fakt 

Regulamin Rajdu Rowerowego stanowiący rodzaj umowy zawieranej pomiędzy administratorem a Uczestnikiem Rajdu Rowerowego. Dane 

nie będą przekazywane innym podmiotom. Okres przechowywania danych wynosi 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny i została przyjęta przez administratora w celu zapewnienia ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony 

uczestników Rajdu Rowerowego. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek ich przekazania wynika z przepisów 

prawa. 

- W stosunku do miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości): art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - uzasadniony 

interes administratora, polegający na przeprowadzeniu badań statystycznych mających na celu ustalenie rzeczywistego zasięgu 

zainteresowania Rajdem Rowerowym i powzięcia wiedzy na temat głównych kierunków napływu Uczestników. Okres przechowywania 

danych wynosi 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i została przyjęta przez administratora 

w celu zapewnienia ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony uczestników Rajdu Rowerowego. Dane dotyczące miejsca 

zamieszkania zbierane są osobo, w sposób uniemożliwiający połączenie ich z pozostałymi informacjami o Uczestnikach Rajdu Rowerowego. 

Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, chyba że obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa. 

- W stosunku do wizerunku Uczestników: art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: uzasadniony interes administratora 

polegający na potrzebie stworzenia fotorelacji z przebiegu Rajdu Rowerowego oraz informowania o działalności Gminnego Ośrodka Kultury 

w Błażowej. W tym celu przetwarzamy wyłącznie wizerunek osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza. W takiej sytuacji, zgodnie z treścią art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, administrator nie potrzebuje zgody osób przedstawionych na rozpowszechnienie wizerunku. Dane zostaną udostępnione 

potencjalnie nieograniczonej liczbie odbiorców. Oznacza to, że każda osoba wyrażająca chęć zapoznania się z fotorelacją z Rajdu może to 

zrobić poprzez odwiedzenie strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej, a tym samym posiada możliwość zapoznania się 

z wizerunkami Uczestników Rajdu. Wizerunek nie zostanie jednak zestawiony z informacjami pozwalającymi na identyfikację osób. 

Na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, Wnioskodawca posiada prawo żądania od administratora dostępu 

do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych. Wnioskodawca posiada także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  



Podanie treści danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej organizacji Rajdu Rowerowego. Odmowa podania treści danych osobowych 

uniemożliwi dokonanie rejestracji Uczestnika Rajdu Rowerowego . Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 

 

 

 Załącznik  2. Całkowita długość trasy : 16,2 km 

 

 



 


