REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
„TOUR DE KOLOGNE ”
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
 Organizator
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”
Wiązownica Kolonia 90A; 28 – 200 Staszów
www.dolinakacanki.pl; info@dolinakacanki.pl; tel.: 516 788 118
 Partner
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie - Klub Turystyki Rowerowej PTTK im. Adama Bienia.
Urząd Miasta i Gminy Staszów.
Nadleśnictwo Staszów.
Starostwo Powiatowe w Staszowie.
 Cel Rajdu
 propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku,
 spędzanie czasu wolnego poprzez dobrą zabawę,
 podnoszenie sprawności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 promowanie miejscowości Wiązownica Kolonia, jej walorów przyrodniczych, historycznych i
kulturowych,
 Termin i miejsce
Rajd odbędzie się 28 sierpnia 2022 roku w Wiązownicy-Kolonii. Start rajdu będzie o godzinie 14.00
przy starej szkole w Wiązownicy-Kolonii (Wiązownica-Kolonia 90A). Trasa liczy około 7,5 km i
częściowo prowadzi przez drogi gminne, leśnie, gruntowe, szutrowe i asfaltowe.
 Warunki uczestnictwa
Rajd skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się
przed rajdem, (zapisy w dniu rajdu) i zaakceptowanie regulaminu. W przypadku startu osób
nieletnich wymagana jest obecność i zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Warunkiem dopuszczenia do przejazdu jest posiadanie sprawnego technicznie roweru i znajomość
zasad ruchu drogowego.
Rajd rowerowy przeznaczony jest dla rowerzystów amatorów.
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 Zasady rozgrywania rajdu
 Rajd składa się z przejazdu rowerowego na określonej trasie (zał. nr 1). Każdy uczestnik
startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun prawny Uczestnika wyraża
zgodę na powyższe działania.
 W trakcie uczestnictwa dziecka w przejeździe rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest
pozostać w pobliżu trasy przejazdu lub brać czynny udział w rajdzie.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
 Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na
stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po przejazdu.
 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 Każdy uczestnik przejazdu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze zgodnie z ustawą
"Prawo o ruchu drogowym".
 W rajdzie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, które posiadają odpowiednie uprawnienia
do jazdy rowerem (karta rowerowa).
 Organizator zaleca uczestnikom jazdę w kasku sztywnym na całej trasie przejazdu.
 Przejazd zostanie przeprowadzony częściowo na drogach publicznych przy otwartym ruchu
drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
przepisów Ruchu Drogowego.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 Na trasie przejazdu będą ustalone punkty kontrolne.
 Ominięcie punktu kontrolnego będzie równoznaczne z dyskwalifikacją.
 Uczestnik i opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom
zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 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 oraz Regulaminem.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do
przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania,
używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów
pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe,
promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo
telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby promocyjne z prawem do ich modyfikowania.
Uczestnikom zawodów zabrania się:
 skracania wyznaczonej trasy,
 jazdy pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych,
 korzystania z pomocy technicznej,
 dokonywania wymiany roweru,
 utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami
(zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy).

2



zawodnikom niebiorącym udziału w rajdzie zabrania się poruszania po trasie przejazdu
podczas jego trwania, pod karą wykluczenia z zawodów.
Zawodnicy zobowiązani są do:
 respektowania poleceń Sędziego Głównego rajdu i komisji sędziowskiej,
 stawienia się na miejscu startu najpóźniej pół godziny przed wyznaczonym startem.
Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających przepisów
następujące kary:
 ustne upomnienie,
 wykluczenie z przejazdu.
 Klasyfikacja i nagrody
Zwycięzcą Rajdu Tour de Kologne zostanie zawodnik, który najszybciej pokona trasę rajdu. Pierwsze
trzy miejsca zostaną nagrodzone. Za zdobycie I miejsca przewidziano Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Staszów, za II i III miejsca drobne upominki. Przewidziano kategorię kobiet, mężczyzn,
dziewcząt i chłopców (do 13 lat).
Komisja Sędziowska będzie składać się z trzech osób: dwóch członków Klubu Rowerowego w
Staszowie i przedstawiciela Stowarzyszenia „Dolina Kacanki.”
Organizatorzy uczestnikom Rajdu zapewniają
 Medale dla wszystkich uczestników.
 Posiłek regeneracyjny i napoje.
 Opiekę medyczną.
 Dyplomy dla zwycięzców.
 Nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
 Obsługa sędziowską podczas Rajdu.



Dbałość o środowisko
Uczestnicy rajdu muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą
zanieczyszczać trasy przejazdu. Zaśmiecanie trasy rajdu karane będzie dyskwalifikacją.



Postanowienia końcowe
 Uczestników przejazdu zapraszamy ze swoimi rowerami - sprawnymi technicznie
 Za wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach nie ujętych w
niniejszym regulaminie.
 Każdy pełnoletni uczestnik zawodów bierze udział w przejeździe na własną
odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez
siebie.
 Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone
odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na rajd i powrotu z nich.
 Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej"
 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
Regulaminu.
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 W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin imprezy może ulec
przesunięciu
 integralną częścią regulaminu są: Załącznik 1 (mapa trasy przejazdu)

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych
Uczestnicy Rajdu rejestrując się oraz podpisując znajomość Regulaminu akceptuje warunki
niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 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 związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz
przeprowadzeniem rajdu rowerowego Tour de Kologne.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/-i danych osobowych jest: Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”
z siedzibą: Wiązownica Kolonia 90, 28-200 Staszów, adres e-mail: info@dolinakacanki.pl, tel. 516 788
118 .
2. Przetwarzanie Pana/-i danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO
w celach związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz
przeprowadzeniem rajdu
rowerowego Tour de Kologne.
3. Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do prawidłowego i zgodnego z
prawem dokumentowania wydatków realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
4. Posiada Pan/-i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych.
5. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/-i zdaniem, przetwarzanie
Pana/-i danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
6. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia
umowy cywilnoprawnej. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem umowy i realizacji
zadania.
7. Pana/-i dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
W każdej chwili przysługuje Panu/-i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Pana/-i zgody przed jej wycofaniem
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MAPA RAJDU
(kliknij mapę aby zobaczyć)

Organizator

Partnerzy
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