
REGULAMIN 

RAJDU ROWEROWEGO 

I. Cel rajdu: 

1. Popularyzacja turystyki rowerowej,  

2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia, 

3. Propagowanie zasad ruchu drogowego. 

II. Organizator rajdu: 

Samorządowy Ośrodek Kultury,  

Termin rajdu: 7 lipca 2019 r 

III. Organizacja rajdu: 

Rejestracja uczestników: Rynek w Komarowie-Osadzie 1500 - 1530 

Start: w Domu Kultury godz. 15 30 

Trasa rajdu:  

Komarów-Osada – Komarów Wieś - Antoniówka – Komarów-Osada (trasa rajdu może zostać 

zmieniona) 

IV. Warunki uczestnictwa: 

 W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni 

 Dzieci i młodzież do lat 14 uczestniczą pod opieką rodzica lub opiekuna. Młodzież do lat 18 za pisemną 

zgodą rodziców (opiekunów prawnych). 

V. Zasady zachowania uczestników rajdu: 

Rajd będzie przebiegać drogami publicznymi. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać 

zasady ruchu drogowego. Uczestnicy rajdu zobowiązani są m.in. do: 

1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

organizatora oraz poleceniom osób kierujących ruchem, 

2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim młodzieży poniżej 18 roku życia 

nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu (wyścigi, wyprzedzanie, itp.) 

3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!! 

4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość 

miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m. 

5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15, 

6. Podczas jazdy w kolumnie drogami publicznymi należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy 

poszczególnymi grupami kolumny, 

7. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości 

innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Należy 

jechać w szyku równo i spokojnie, 

8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i 

hamowanie, 

9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się  

o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany, 

10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, 

łące lub polanie, 

11. Przed wyruszeniem omawiamy trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, 

stwarzających zagrożenia, 

12. Uczestnicy rajdu mają obowiązek jazdy w kamizelkach odblaskowych (na drogach publicznych) , 

13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.  

VI. Na trasie rajdu i w trakcie jego trwania zabrania się: 

1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 



3. niszczenia przyrody, 

4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna, 

5. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora. 

VII. Odpowiedzialność organizatora 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe 

wyrządzone innym, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie a wyrządzone przez uczestników 

rajdu z ich winy. 

2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 

organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed lub po rajdzie z przyczyn niezawinionych przez 

organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników, 

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników w trakcie rajdu,  

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. W czasie rajdu będą robione zdjęcia. Wszyscy uczestnicy biorąc udział w rajdzie wyrażają zgodę na 

publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz  

w materiałach promocyjnych organizatora, 

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

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

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

przestrzegania. 

IX. Uczestnik poprzez wpisanie na listę uczestników rajdu zgadza się z warunkami uczestnictwa 

określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w rajdzie. Swoim podpisem zapewnia, że 

stan jego zdrowia pozwala na wzięcie udziału w rajdzie, oraz że zapoznał się z wszystkimi warunkami 

regulaminu.  

X. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Poprzez wpisanie się na listę uczestników rajdu i złożenie podpisu uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych/ swoich lub dziecka w celu i w zakresie niezbędnym do udziału 

w imprezie rekreacyjnej – Rajd Rowerowy, organizowanej przez Samorządowy Ośrodek Kultury w 

Komarowie-Osadzie, 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. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że: Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy 

rekreacyjnej Rajd Rowerowy jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie - Osadzie 

(adres: ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, adres e-mail: sokanimator2@wp.pl numer 

telefonu: 84 6388659).  

2. W Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie – Osadzie powołany został Inspektor 

Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

mailto:sokanimator2@wp.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl


3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Rajdu Rowerowego przez okres niezbędny 

do realizacji ww. celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której 

dane dotyczą cofnie zgodę. 

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

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

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

przetwarzania danych osobowych; 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Organizacja imprezy rekreacyjnej – Rajd Rowerowy jest związana z koniecznością przetwarzania 

danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest 

zobowiązana do podania danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, wiek. 


