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1. Uczestnik dokonuje rejestracji w sposób wskazany przez organizatora 

imprezy rowerowej. 

2. Uczestnik akceptuje zasady zawarte w regulaminie imprezy rowerowej. 

3. W rajdzie mogą brać udział uczestnicy dysponujący wyłącznie sprawnym technicznie 

rowerem. 

4. Uczestnicy poruszają się w wyznaczonych grupach rowerowych, dwa/trzy rowery 

obok siebie, utrzymując właściwe odległości w grupie. 

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowej Grupy Rowerowej przez 

jej uczestników. 

6. Uczestnik wykonuje polecenia Kierunkowych Grup Rowerowych. 

7. Zabrania się przystępować do imprezy rowerowej uczestnikom będącym pod 

wpływem alkoholu oraz środków odurzających jak również spożywania ich w czasie 

trwania imprezy rowerowej. 

8. Uczestnik imprezy rowerowej stosuje się do postanowień Kodeksu Drogowego 

w zakresie przepisów dotyczących uczestnictwa w ruchu drogowym. 

9. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w imprezie rowerowej pod opieką 

rodzica lub opiekuna. 

10. 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). 

11. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy. 

12. W uzasadnionych wypadkach gdy Uczestnik zamierza opuścić kolumnę fakt 

ten należy zgłosić osobiście organizatorowi imprezy rowerowej. 

13. W losowaniu roweru biorą udział uczestnicy do 20-go roku życia ( rocznik 1998 

i młodsi) jadący co najmniej z jednym rodzicem, opiekunem prawnym lub innym 

dorosłym członkiem rodziny ( babcia, dziadek, ciotka, wujek) – warunkiem jest 

przejazd całej trasy rajdu. 

14. Organizator przewiduje również nagrody pocieszenia dla najmłodszych uczestników 

rajdu. 

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

ostatnich edycjach rajdu. 

16. Nagrody pocieszenia otrzymają również najmłodszy i najstarszy uczestnik rajdu. 

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

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas trwania imprezy rowerowej. 

18. Wszyscy uczestnicy imprezy rowerowej wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku 

w relacjach z imprezy rowerowej zamieszczanych w materiałach promocyjnych 

organizatorów. 

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. 

20. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 

21. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

22. Rozumiem, że wpisując się na listę uczestników „XII Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 

wpisanym na listę (imię i nazwisko, data urodzenia) w celu organizacji rajdu, 

losowania nagród oraz grupowego ubezpieczenia uczestników rajdu, przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Błażowej, ul. Armii Krajowej 17a, 36-030 Błażowa.  

23. Wpisanie się na listę uczestników rajdu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

utrwalenie i rozpowszechnianie zdjęć z moim wizerunkiem wyłącznie w celu zgodnym 

ze statutową działalnością GOK, na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 



24. Klauzula informacyjna RODO 

 
1.1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej, 

ul. Armii Krajowej 17a, 36-030 Błażowa. 

1.2.  Z Inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty 

elektronicznej: daneosobowe@blazowa.com.pl 

1.3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu organizacji rajdu, losowania nagród oraz 

grupowego ubezpieczenia uczestników rajdu, a podstawą prawna przetwarzania jest 

udzielona zgoda.  

1.4.  Państwa dane osobowe zostaną udostępnione firmie ubezpieczeniowej, której zleciliśmy 

ubezpieczenie wszystkich uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

1.5.  Jestem świadomy/a, że wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie 

zgody nie niesie ze sobą skutków prawnych wstecz.  

1.6.  Przysługuje Państwu uprawnienie do dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do 

sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia 

przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania 

decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym 

profilowania (art. 22 RODO), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

1.7.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych 

uniemożliwia oficjalny udział w XII Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. 

1.8.  Państwa dane osobowe nie będą poddawane decyzjom wydawanym w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

 


