
  

Regulamin rajdu rowerowego

„Rowerowy Rajd Niepodległości – Parczew 2018” 

I. Organizator: Gmina Parczew 

II. Współorganizatorzy:
 Parczewska Grupa Rowerowa

 Nadleśnictwo Parczew – Lasy Państwowe

 Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

III. Cele rajdu:
 uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości;

 promocja  walorów  turystyczno-krajobrazowych,  dziedzictwa  kulturowego
i historycznego Ziemi Parczewskiej;

 zaprezentowanie  uczestnikom  miejsc  i  symboli  z  przeszłości  upamiętniających
wydarzenia związane z walkami o niepodległość;

 popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku;

 propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. 

IV. Termin
1. Rajd rowerowy odbędzie się 24 czerwca 2018 r. bez względu na pogodę. 
2. Start  o  godz.  10.00  spod  Pomnika  Niepodległości  w  Parczewie.  Przewidywane

zakończenie imprezy ok. godz. 14.30 na parkingu nad Bobrówką.

V. Trasa
1. Przebieg trasy: 

Start – Pomnik Niepodległości w Parczewie (parking przy ul. Mickiewicza);  
Przejazd ul. Wojska Polskiego – Al. Jana Pawła II – ul. Polna – ul. Przemysłowa –
droga nr  813 – postój  przy Pomniku mjr Bogusława Ejtminowicza – Buradów –
Lasy Parczewskie (postoje: Jezioro Obradowskie, groby partyzanckie, Bobrówka) –
Ochoża – Gościniec, parking nad Bobrówką – Zakończenie (ognisko).

2. Długość trasy ok. 28 km
3. Załącznik do regulaminu stanowi mapa z trasą rajdu. Organizator zastrzega sobie

możliwość  częściowej  zmiany  trasy  ze  względu  na  warunki  pogodowe,  mające
wpływ na przejezdność szlaków.

VI. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
1. Rejestracja  uczestników  odbywać  się  będzie  poprzez  elektroniczny  formularz

zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.parczew.com 
2. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca 2018 r. lub wyczerpania liczby miejsc. 



  

3. O  wpisaniu  na  listę  decyduje  kolejność  zgłoszeń,  a  liczba  uczestników  jest
ograniczona do 60 osób.

4. Każdy  uczestnik  rajdu  zobowiązany  jest  do  akceptacji  oświadczeń  dotyczących:
stanu zdrowia, przetwarzania danych osobowych, publikacji wizerunku, zapoznania
się  z  Regulaminem  rajdu.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich  oświadczenie
podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

5. W rajdzie mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie powyżej 10 roku życia
pod  opieką  rodzica,  opiekuna  prawnego  lub  wychowawcy.  Udział  osób
niepełnoletnich  jest  możliwy po  dostarczeniu  Organizatorowi,  najpóźniej  w dniu
rajdu, pisemnego oświadczenia, zwalniającego organizatora z odpowiedzialności za
ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie przejazdu.
Deklaracja powinna być podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Udział w rajdzie jest możliwy tylko przy wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia, a
w dniu rajdu po podpisaniu listy obecności i odebraniu pakietu startowego.

7. Organizator  zapewnia  pakiet  startowy  i  poczęstunek  na  ognisku  oraz  ze
Współorganizatorami prowadzących panele edukacyjne w miejscach postojów.

8. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

VII. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
2. Uczestnikom  imprezy  rowerowej  zaleca  się  jazdę  w  kasku  rowerowym  oraz

wyposażenie się w stosowny ubiór oraz akcesoria adekwatne do pogody. 
3. Każdy  z  uczestników  odpowiada  za  odpowiednie  przygotowanie  do  udziału  w

rajdzie oraz za właściwy stan techniczny swojego roweru. 
4. Impreza  odbywa  się  przy  otwartym  ruchu  drogowym.  Uczestnicy  poruszają  się

prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu. Na czele grupy rowerzystów przez cały
czas  znajduje  się  Koordynator  rajdu,  który  kontroluje  prędkość  i  kierunek  jazdy
uczestników. 

5. Każdy  uczestnik  rajdu  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  ustawy  –
Prawo o ruchu drogowym (tekst  jednolity  Dz.  U.  2017,  poz.  1137 ze  zm.)  oraz
podporządkowania  się  poleceniom  wydawanym  przez  Policję,  przedstawicieli
Organizatora lub innych służb. 

6. Obowiązuje  bezwzględny  zakaz  wyprzedzania  Kierunkowych  Grupy  Rowerowej
przez jej uczestników. 

7. W  trakcie  trwania  rajdu  obowiązuje  całkowity  zakaz  spożywania  napojów
alkoholowych oraz innych środków odurzających. Każdy kto złamie ten zakaz może
zostać wykluczony z rajdu przez organizatorów. 

8. Uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są  do  utrzymywania  się  w  grupie,  unikania
gwałtownego  hamowania  i  przyspieszeń,  planowana  średnia  prędkość  przejazdu
wynosi ok. 15 km/h. 

9. Uczestnik  zgłasza  wszelkie  problemy  organizatorom,  w  tym  pogorszenie  się
samopoczucia i zdrowia. 

10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  prawnej  i  cywilnej  w  zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu uczestników w tym za rzeczy zagubione,



  

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

11. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu.

12. Ze  względu  na  rekreacyjny  charakter  imprezy  rowerowej  nie  dopuszcza  się
współzawodnictwa sportowego na trasie imprezy.

VIII. Ochrona wizerunku uczestników rajdu
1. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają  zgodę na publikację  wizerunku w mediach i

materiałach  promocyjnych  Organizatora  oraz  w  sprawozdaniach  z  imprezy
turystycznej.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

3. Podstawę prawną w/w punktów stanowi ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i  prawach pokrewnych (tekst  jednolity:  Dz. U.  2017 poz. 880 z późn.
zm.).

IX. Postanowienia końcowe
1. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu.
3. Udział  w  rajdzie  jest  dobrowolny  i  każdy  uczestnik  startuje  w  nim  na  własną

odpowiedzialność.
4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie.

KLAUZULA INFORAMCYJNA W ZAKRESIE PRAW UCZESTNIKA RAJDU DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych. jest Gmina Parczew  (adres: ul. Warszawska
24, 21-200 Parczew, numer telefonu: 83/3551224). 

2)  W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  mogą  Państwo  kontaktować  się  z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane  w celach organizacyjnych i  promocyjnych  Rowerowego
Rajdu Niepodległości – Parczew 2018

4) Dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6) Odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  podmioty,  które  na  podstawie  zawartych  umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:



  

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się
 z  naruszeniem przepisów powyższego  rozporządzenia tj.  Prezesa  Ochrony Danych Osobowych,  ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych
jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Rowerowym Rajdzie Niepodległości – Parczew 2018

Ponadto  informujemy,  iż  w  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  nie  podlega
Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 



  

Formularz zgłoszeniowy 

„Rowerowy Rajd Niepodległości – Parczew 2018” 

Dane uczestnika: 

Imię ....................................................................................................................................................

Nazwisko ............................................................................................................................................

Wiek ...................................................................................................................................................

Miejscowość zamieszkania ................................................................................................................

Telefon kontaktowy ...........................................................................................................................

Adres e-mail ......................................................................................................................................

Dane opiekuna uczestnika niepełnoletniego:

Imię i nazwisko ..................................................................................................................................

Miejscowość zamieszkania ................................................................................................................

Telefon kontaktowy ...........................................................................................................................



  

……………………................................ Parczew, 24 czerwca 2018 r. 
(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach organizacji i promocji Rowerowego
Rajdu Niepodległości – Parczew 2018.

Oświadczam,  że  zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany  o  przysługujących  mi  prawach  w/w
Rozporządzenia tj.: 

1. Prawa dostępu do swoich danych osobowych, 
2. Prawa sprostowania lub usunięcia danych osobowych, 
3. Prawa wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
4. Prawa sprzeciwu, 
5. Prawa do przeniesienia danych. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

W związku  z  udziałem w  Rowerowym  Rajdzie  Niepodległości  –  Parczew  2018  wyrażam  zgodę na  publikację
mojego  wizerunku  w  celu  organizacji  i  promocji  w/w  wydarzenia.  Podstawę  prawną  publikacji  wizerunku
uczestnika rajdu stanowi ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:
Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.).

Oświadczam,  że  jestem  zdolna(y)  do  udziału  w  Rowerowym  Rajdzie  Niepodległości  –  Parczew  2018,  a  w
szczególności nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału  ww rajdzie. Udział
w rajdzie jest dobrowolny i uczestniczę w nim na własną odpowiedzialność.

Ja  niżej  podpisana/y  oświadczam,  że  zastałam/em poinformowana/y,  że  uczestnictwo  w  Rowerowym
Rajdzie Niepodległości – Parczew 2018 w dniu 24 czerwca 2018 roku wymaga znajomości i przestrzegania
zasad ruchu w zakresie poruszania się rowerem po drogach publicznych i oświadczam, że znam przepisy
ruchu drogowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Rowerowego Rajdu Niepodległości – Parczew
2018, opublikowanym na stronie internetowej www.parczew.com.

________________________
podpis



  

Parczew, 24 czerwca 2018 r.
…........................................................................ 
(imię i nazwisko opiekuna) 

........................................................................... 
(nr telefonu opiekuna) 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  nieletni/a  …...................................................................  lat  ................................  bierze
udział w Rowerowym Rajdzie Niepodległości – Parczew 2018 na moją odpowiedzialność i tym samym
zwalniam  Organizatora  z  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  za  ewentualnie  doznane  urazy  wskutek
nieszczęśliwego wypadku w czasie przejazdu.. 
Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin Rowerowego Rajdu Niepodległości – Parczew 2018. 

________________________
podpis


