
Regulamin 

VI Międzygminnego Rajdu Rowerowego w dniu 11 września 2021 roku z metą  

w Wólce Czarnińskiej – świetlica wiejska (działka nr 213/1) 

 

I. Postanowienie ogólne: 

1. Niniejsze zasady bezpieczeństwa (zwane dalej „Regulaminem”) kierowane są do wszystkich osób, 

które w czasie trwania Międzygminnego Rajdu Rowerowego (zwanego dalej „Rajdem”) będą 

uczestnikami. Każda osoba biorąca udział w rajdzie obowiązana jest stosować się do postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

2. Celem Regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych dla zapewnienia 

bezpieczeństwa na Rajdzie. 

 

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy: 

1. Rajd ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gmin Jakubów, 

Stanisławów, jak również wszystkich chętnych. 

2. Trasy rajdu ustalają organizatorzy i ich przebieg przedstawia się następująco przez miejscowości: 

1) gmina Jakubów - start godz. 12.00 

   Jakubów-Anielinek-droga serwisowa A2-Dłużka-Borek Czarniński-Szymankowszczyzna -

Wólka Czarnińska 

2) gmina Stanisławów – start godz. 12.00 

   Stanisławów-Sokóle-Porąb-Ludwinów-Mistów- Leontyna-Szymankowszczyzna-Wólka 

Czarnińska 

Ustala się, że zapisy będzie można dokonać: 

1) w gminie Jakubów – Urząd Gminy - Ilona Paluch tel. 25 7579190; 

2) w gminie Stanisławów – Urząd Gminy Stanisławów – Agnieszka Chojecka tel. 25 7575876. 

3. Rajd będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym. Uczestnicy zobowiązani są  zachować 

szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są 

do: 

 przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporzadkowania się decyzjom 

organizatora rajdu, 

 w rajdzie może wziąć udział każdy chętny. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną 

odpowiedzialność,   

 osoby nieletnie uczestniczą w Rajdzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad 

nimi pieczę, 

 ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego 

na trasie rajdu, 

 Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione, 

 posiadanie sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 posiadania rowerowego kasku ochronnego, 

 poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować 

odległość między rowerami 3-5 m, 

 podczas jazdy w kolumnie należy zachować min 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi 

grupami kolumny, 

 każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych 

uczestników, przy zachowaniu ostrożności. Należy jechać równo miarowo i spokojnie, 

 przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać, należy także kontrolować 

szybkość i hamowanie, 



 każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany, 

 podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza drogą  

na parkingu, łące czy polanie w uzgodnieniu z jednym z organizatorów. 

4. Na trasie rajdu zabrania się: 

 spożywania alkoholu i innych środków odurzających,  

 zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,  

 niszczenia przyrody, 

 indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,  

 głośnego zachowywania się, 

 zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

5. Zabezpieczenia rajdu: 

 na czele Rajdu będzie pilot – oznakowany pojazd straży pożarnej, 

 w przypadku problemów technicznych organizator zapewnia transport roweru i osoby, 

 Rajd prowadzony będzie  w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu, 

 grupę zamyka pilot i ambulans grupy medycznej. 

6. Odpowiedzialność organizatora: 

 organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe  

w czasie rajdu i zdarzenia losowe zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, 

 udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastałych na trasie, 

 organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników, 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy podczas imprezy  

oraz za szkody wyrządzone przez uczestników, 

 organizator zapewnia pomoc uczestnikom Rajdu w razie awarii roweru (ciągnik  

z przyczepką), 

 organizator zapewnia uczestnikom Rajdu pomoc medyczną. 

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją 

VI Międzygminnego Rajdu Rowerowego 

W związku z realizacją wymogów 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej ”RODO”), Administrator informuje 

o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych. 

1. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio:  

1) Wójt Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, tel. 257579190, e-mail: 

sekretariat@jakubow.pl 

2) Wójt Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, tel. 25 7575858 e-mail: 

urząd.gminy@stanislawow.pl 



- zwani dalej „Administratorem”. 

2. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych zwanego dalej „IOD” wyznaczonym przez administratora może się 

Pani/Pan kontaktować: 

1) pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną:  

a) IOD, Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów e-mail: iod@cbi24.pl 

b) IOD, Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,                                                      

e-mail: iod@stanislawow.pl 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez 

administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w celu organizacji i zapewnienia 

bezpieczeństwa VI Międzygminnego Rajdu Rowerowego. Dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO może zostać utrwalony wizerunek uczestnika Rajdu i wykorzystany w celu promocji gminy 

Jakubów i gminy Stanisławów. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Pana/Pani dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa oraz organom publicznym. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców 

wykonujących zadania na zlecenie Administratora. Utrwalony wizerunek uczestnika VI 

Międzygminnego Rajdu Rowerowego może zostać upubliczniony za pośrednictwem środków 

masowego przekazu, w tym mediów społecznościowych i na stronie internetowej w celu promocji Rajdu  

i gmin Jakubów i Stanisławów. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania VI Międzygminnego Rajdu 

Rowerowego, a następnie przez czas promocji Rajdu  przez gminy Jakubów i Stanisławów. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –  w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli 

Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 



Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udział 

w Rajdzie. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa podanie 

danych jest obowiązkowe.. 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej 

decyzji. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu, 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją  ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

przestrzegania. 

 

 

 


