REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO NA ORIENTACJĘ
„W pogoni za szarlotką”

I.

CEL RAJDU

1.

Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.

2.

Promocja produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”.

II.
1.

III.

ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU

1.

Data: Sobota 10.10.2020 r.

2.

Start: od 8:30. Organizator rajdu poinformuje telefonicznie każdego uczestnika o przydziale
do grupy i godzinie startu. Najpóźniej na dzień przed wydarzeniem Organizator zamieści
na stronie internetowej listy startowe.

3.

Zakończenie: około godz. 15.30 – Wodna Osada Grzegorzewice

4.

Długość trasy: ok. 45 km.

5.

Ilość punktów kontrolnych: 5, z których:
punkt 1 zamykany jest o godzinie 10:45,
punkt 2 zamykany jest o godzinie 12:00,
punkt 3 zamykany jest o godzinie 13.00,
punkt 4 zamykany jest o godzinie 14.00,
punkt 5 zamykany jest o godzinie 15:00,

6.

Zadaniem uczestników jest dotarcie w jak najkrótszym czasie do wyznaczonych punktów
na mapie Rajdu.

IV.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

2.

Uczestnikiem Rajdu Rowerowego może zostać każda osoba, której stan zdrowia pozwala
na udział.

3.

W Rajdzie mogą brać udział:
- osoby pełnoletnie,
- osoby niepełnoletnie w wieku do 12 lat pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna,
- osoby niepełnoletnie od 13 lat mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym pod warunkiem, iż
rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na ich udział w Rajdzie.

4.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowo
podporządkowują się decyzjom Organizatora Rajdu.

5.

Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie Karty Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu: osobiście w siedzibie OSiR Mszczonów, drogą elektroniczną
(info@weekendztermami.eu) bądź faksem (46 857 87 81 wew. 15), do dnia 06.10.2020 r. do

godziny 16.00. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu przyjmowania
zgłoszeń w przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników – 100 osób.
6.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie OSiR Mszczonów – Kompleks Basenów
Termalnych

TERMY

MSZCZONÓW,

ul.

Warszawska

52,

96-320

Mszczonów,

na stronach internetowych: www.termy-mszczonow.eu.
7.

Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

8.

Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

9.

Uczestnicy Rajdu pokonują trasę w grupach.

10. Organizator decyduje o kolejności wyjazdu poszczególnych grup.
11. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do przepisów o ruchu drogowym,
a w szczególności do art. 32 Kodeksu drogowego, tj.:
„Ust. 1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
1. Samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10:
2. Rowerów lub wózków rowerowych – 15;
3. Pozostałych pojazdów -5.
Ust. 2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn
pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
Ust. 4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem do przestrzegania
obowiązujących przepisów ruchu drogowego.”

V.
1.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy
i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.

2.

Udział w Rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu
muszą

zachować

szczególną

ostrożność

i

zobowiązani

są

do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
3.

Jazda powinna odbywać się w szyku, w małych grupach, każdy uczestnik dostosowuje swoją
prędkość do umiejętności oraz warunków panujących na drodze.

4.

Postoje należy organizować poza jezdnią w taki sposób aby nie tarasować drogi innym
uczestnikom.

5.

Uczestnicy Rajdu biorą pełną odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych
pojazdów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu uczestnicy wykonują we własnym zakresie a
inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu,
tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom Rajdu.

6.

Wszyscy uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy Rajdu i szczególną troskę
o środowisko naturalne.

7.

Uczestnikom nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu,
bezpieczeństwu jazdy czy życiu.

8.

Każdy uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o rezygnacji z udziału
w trakcie trwania imprezy. Numery telefonów do organizatorów znajdują się na karcie
startowej.

9.

Uczestnicy proszeni są o zachowywanie dystansu społecznego ok. 2 m od pozostałych
uczestników z wyjątkiem członków rodziny i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.

VI.
1.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie Rowerowym.

2.

Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
spowodowane przez uczestników Rajdu.

3.
VII.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

VIII.
1.

Organizator zapewnia ciepły posiłek na mecie Rajdu dla zgłoszonych osób.
RODO
Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Mszczonowie (96-320) przy ulicy Warszawskiej 52.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych p. Łukaszem Kalinowskim pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. a 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.
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz
firmy wspierające w działalności OSIR, z którymi została zawarta umowa powierzenia
przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej
niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
Uczestnik ma prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich
poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych,
a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania
danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.

2.

Zaleca się, aby uczestnik Rajdu był wyposażony w kask rowerowy, oświetlenie rowerowe oraz
ubranie dostosowane do aury pogodowej.

3.

W przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika Rajdu na rozpowszechnianie wizerunku
Organizator może wykorzystywać zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu
np. stronie internetowej, portalach społecznościowych, do celów promocyjnych lub
informacyjnych.

4.

Udział w Rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

5.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału osobom, co do których zostanie
stwierdzone posiadanie lub spożycie środków odurzających oraz napojów alkoholowych.

6.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

7.

Ostateczna

interpretacja

niniejszego

Regulaminu

należy

W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

Załączniki:
1.

Karta zgłoszeniowa.

do

Organizatora.

