
                                                                                         

 

 
REGULAMIN 

RAJDU ROWEROWEGO - 
pn.: „JEDZIEMY DLA AGNIESZKI” 

15 września 2019 r. 
 

 

I. ORGANIZATOR RAJDU  

 

Organizatorem Rajdu jest Gmina Słupca. 

 

II. CEL IMPREZY: 

1. Wsparcie finansowe leczenia chorej mieszkanki gminy Słupca i popularyzacja 

charytatywnej działalności. 

2. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,  

3. Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych gminy Słupca, 

4. Stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji, 

5. Integracja środowisk społecznych.  

 

III.  TERMIN RAJDU 

1. Rajd odbędzie się dnia 15 września 2019 r. 

2. 10:30 Zbiórka uczestników Rajdu w celu potwierdzenia zapisu lub przy niewykorzystaniu 

limitu uczestników możliwość zapisania się. Dokonanie opłaty startowej. 

3. Start o godz. 11.30 – (boisko w Piotrowicach przy ul. Jeziornej). 

4. Zakończenie I etapu rajdu ok. godz. 12.40 -  na skrzyżowaniu drogi gruntowej z drogą 

wojewódzką nr 263 w Drążnej. 

5. Zakończenie II etapu rajdu ok. godz. 14:00 – przy Szkole Podstawowej w Koszutach. 

6. W ramach Rajdu Rowerowego, którego organizatorem jest Gmina Słupca będzie 

prowadzona przez Fundację VOTUM (ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław) zbiórka 

pieniędzy z przeznaczeniem dla P. Agnieszki Wiktorskiej, która w skutek wypadku 

komunikacyjnego i doznanych obrażeń znajdowała się w stanie śpiączki. Nadzieją na 

powrót do życia, jest kosztowna rehabilitacja. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest dokonanie opłaty startowej  



w kwocie 10,00 zł brutto. Opłata startowa będzie wpłacana przed rozpoczęciem rajdu 

rowerowego. Pieniądze będą zbierane do puszek, które zapewnia Fundacja Votum, 

wspierająca osoby po wypadkach.  

2. Osoby, które nie biorą udziału w rajdzie, a dodatkowo pragną wspomóc leczenie  

P. Agnieszki Wiktorskiej mogą wpłacić pieniądze na rachunek Fundacji Votum: 32 1500 

1067 1210 6008 3182 0000 z dopiskiem: Agnieszka Wiktorska. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom 

Organizatora Rajdu, 

2) posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach, 

3) posiadania sprawnego technicznie roweru, 

4) posiadania kamizelki odblaskowej, 

5) wzięcia udziału w rajdzie na własną odpowiedzialność,  

6) posiadania karty rowerowej, 

7) udziału tylko pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów i na ich całkowitą 

odpowiedzialność - osoby niepełnoletnie bez kart rowerowych 

8) posiadania kasków ochronnych oraz odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych-  

rekomendowane  

9) do dokonania podstawowego przeglądu roweru – rekomendowane   

4. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 

wykluczenie z Rajdu. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

RODO)  w celach: organizacji i odbycia RAJDU ROWEROWEGO JEDZIEMY DLA 

AGNIESZKI statystycznych, archiwalnych i promocji Gminy Słupca. 

V. UDZIAŁ W LOTERII FANTOWEJ  

1. Uiszczenie opłaty startowej upoważnia do otrzymania numeru startowego (losu). 

2. Otrzymany numer startowy (los) po dotarciu na metę w Szkole Podstawowej w Koszutach 

uczestnik rajdu wrzuca do urny i numer ten (los) bierze udział w loterii fantowej, 

3. Do osób zarejestrowanych przed dniem rajdu stosuje się odpowiednio punkty 1, 2.  

4. Regulamin loterii fantowej uregulowany jest odrębnym zarządzeniem.  

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE RAJDU 

1. Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, zatrzymując 

ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę jezdni (drogi). 

2. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy rajdu 

zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w trakcie jazdy oraz przestrzegać zasad 



ruchu drogowego. 

3. Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. 

4. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na 

drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania, przejścia dla pieszych 

pokonujemy pieszo przeprowadzając rower. 

5. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów. 

6. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych 

turystów. 

7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza 

jezdnią, na parkingu, łące lub polanie 

8. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 

9. Ruch odbywa się po prawej stronie drogi, w odległości ok 30-50 cm od jej krawędzi, a na 

drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny. 

10. Jadąc wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem w rzędzie. 

11. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15 – osobowych grupach, a odległość 

między kolumnami musi wynosić conajmniej 200 m. 

12. Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

13. Oganizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe  

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu. 

14. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu. 

15. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie 

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników. 

16. Przejazd rowerami odbywać się będzie w tempie rekreacyjnym, dostosowanym do 

predyspozycji wszystkich uczestników. 

17. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej oraz charytatywnej; nie ma w nim rywalizacji 

sportowej.  

 

VII. NAGRODY  

Organizator przewidział nagrody w loterii fantowej. Losowanie 2 głównych nagród (2 rowery 

rekreacyjne) wśród uczestników rajdu z zakupionymi numerami startowymi (losami), odbędzie 

się na mecie – plac przy Szkole Podstawowej w Koszutach. 

 

VIII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU  

Na trasie zabrania się:  

1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 



2) zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych, 

3) niszczenia przyrody,  

4) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,  

5) używania szklanych pojemników, butelek, itp.,  

6) głośnego zachowywania się,  

7) zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.  

 

IX. TRASA RAJDU  

Trasa rajdu: Patrz: Mapka sytuacyjna.  

Długość trasy – ok. 22,5 km. 

Start: Piotrowice, ul. Jeziorna, boisko sportowe przy placu zabaw o godz. 11:30 

Zakończenie I etapu rajdu ok. godz. 12.40 -  na skrzyżowaniu drogi gruntowej z drogą 

wojewódzką nr 263 w Drążnej.  

Zakończenie II etapu rajdu ok. godz. 14:00 – przy Szkole Podstawowej w Koszutach. 

Postój – plac przy Szkole Podstawowej w Drążnej  

Meta: plac przy Szkole Podstawowej w Koszutach (LOTERIA FANTOWA- LOSOWANIE 

ROWERÓW) 

Program rajdu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na 

warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków,  

2. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator Rajdu,  

3. Przed Rajdem przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników. Karty osób 

zarejestrowanych wezmą udział w losowaniu nagród przewidzianych przez organizatorów.  

4. Wzór karty rejestracyjnej (załącznik nr 1 do Regulaminu) jest do pobrania na stronie 

www.gminaslupca.pl – rejestracja jest możliwa poprzez dostarczenie zgłoszeń osobiście, 

pocztą, do biura nr 7 Urzędu Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62 -400 Słupca – do P. 

Adama Wawrzyniaka (tel. 63 274 36 76 w. 47).  

5. Termin zgłoszeń upływa w dniu 9 września 2019 roku o godz. 14.00.  

6. Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 100 osób, 

7. W wypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminie wyżej podanym Organizator zastrzega 

sobie prawo do przyjmowania zapisów w dniu rajdu, 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie,  

9. Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku  

w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 



Organizatora, 

10. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

11. Organizator nie ponosi odpowiedniości za spożycie alkoholu przez uczestników w czasie 

trwania imprezy i za wynikające ewentualne następstwa z tego tytułu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH  

 

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej 

rozporządzeniem RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta.   

2) Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 

62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl, 

www.bip.gminaslupca.pl  

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw 

związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna 

iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej 

siedziby. 

4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

RODO)  w celach: organizacji i odbycia RAJDU ROWEROWEGO JEDZIEMY DLA 

AGNIESZKI statystycznych, archiwalnych i promocji Gminy Słupca. 

5) Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator 

danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie 

danych osobowych. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,  

sprostowania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, usunięcia danych. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie do administratora stosownej 

informacji w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału                               

w Rajdzie Rowerowym pn.: „Jedziemy Dla Agnieszki”. Nie podanie wymaganych danych 

osobowych będzie się wiązało z odmową udziału w rajdzie rowerowym. 

11) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji, ani profilowanie. 



12) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani 

udostępniania organizacjom międzynarodowym. 

II. Uczestnik rajdu/opiekun prawny składa: 

1) wypełnioną kartę rejestracyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

2) oświadczenie, dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące 

załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego regulaminu  

3) oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w rajdzie dziecka, 

stanowiące załącznik nr 4. 

 


