
 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

REGULAMIN 

I RODZINNEGO RAJDU 
ROWEROWEGO 

 
 

I. CEL IMPREZY 
- Upowszechnienie kolarstwa, jako aktywnego i zdrowego spędzania czasu, 
- integracja mieszkańców poprzez rekreację, 
- popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych gminy. 
 
II. ORGANIZATOR 
- Miejski Klub Sportowy „Karolina” 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jaworzyna Śląska 
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Jaworzynie Śląskiej 
 
III. TERMIN RAJDU: 8 czerwca 2019 r. (sobota) 
 
IV. HARMONOGRAM IMPREZY 
 
PROGRAM :  
10:30 – 11:45 Zbiórka i zapisy na Stadionie Sportowym przy ul. Sportowa 1, Jaworzyna 
Śląska; 
11:45 – 12:00 Powitanie uczestników oraz przekazanie ogólnych informacji na temat 
Rajdu 
12:00 – 13:30 Rajd rowerowy Jaworzyna Śląska – Pastuchów – Jaworzyna Śląska  
ok 13: 30 – 14:00 zakończenie rajdu, zabawy dla najmłodszych, ciepły poczęstunek dla 
uczestników rajdu (grill). 
14:00 Losowanie nagród,  
*Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we 
własnym zakresie. 
 

V. WARUNKI UCZESTNISTWA 
1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. 
2. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby bez względu na miejsce zamieszkania. 
3. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby, które zapiszą się w dniu Rajdu, w Biurze MKS 
„Karolina” 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Sportowa 1  w godz. 10:30-11:45  
i podpiszą oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem (zał. nr 1 i zał. nr 2) 
4. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego 
na udział w Rajdzie (jeśli jadą z rodzicem/opiekunem). 
5. Każdy z uczestników Rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower. 
6. Każdy z uczestników Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność! 



7. Za uczestników niepełnoletnich Rajdu całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice lub 
opiekunowie prawni. 
8. Uczestnicy Rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych 
w dniu Rajdu. 
9. Uczestnicy Rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków 
odurzających. 
10. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu Rajdu i jego 
stosowania. 
 
VI. TRASA RAJDU 
Dystans: ok. 6km 
Przebieg trasy: Jaworzyna Śląska - Pastuchów - Jaworzyna Śląska. 
Trasa rajdu przebiega w większości drogami gruntowymi o niewielkich różnicach wzniesień. 
 
VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU 
1. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego 
oraz poleceń organizatorów. 
2. W czasie startu, na całej trasie, a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje 
kulturalne zachowanie i nie zaśmiecanie otoczenia. 
3. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do zachowania trzeźwości. 
4. Każdy z uczestników powinien posiadać sprawny technicznie rower. 
5. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych 
w dniu rajdu. 
6. Nie wolno wcześniej opuścić rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy. 
 
VIII. ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TRASIE RAJDU 
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 
2. Na czele każdej grupy jedzie przewodnik, za którym poruszają się pozostali uczestnicy 
rajdu zorganizowani w kolumnach. 
3. Kolumna liczy max. do 15 uczestników rajdu. Odległość między kolumnami co najmniej 
200 m. 
4. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie, uczestnikom nie wolno wyprzedzać 
przewodnika, ani osób zabezpieczających peleton, ani pozostawać w tyle za osobą 
zamykającą rajd. 
5. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu. 
Należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i 
ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z 
pedałów. 
6. Ze względu na rekreacyjny charakter imprezy oraz uczestnictwo w nim małych dzieci, nie 
dopuszcza się współzawodnictwa sportowego podczas przejazdu rowerowego. 
Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione! 
 
IX. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA NA RZECZ UCZESTNIKÓW RAJDU 
1. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy. 
2. Organizator zapewnia pomoc w pokonywaniu ewentualnych przeszkód terenowych oraz 
tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika. 
 
 
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE 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 (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy „Karolina”, ul. 
Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska, zwany dalej MKS Karolina. 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@mkskarolina.com 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w 
celu organizacji I Jaworzyńskiego Rajdu Rowerowego. 



4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora 
oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałających z MKS Karolina w realizacji 
obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane biometryczne w postaci 
wizerunku(twarzy) uczestnika utrwalonego podczas Rajdu postaci obrazu cyfrowego 
(fotografii cyfrowej) będą wykorzystywane w celach promocyjnych związanych z 
działalnością MKS Karolina. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez MKS Karolina przez okres 
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w 
przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona ona na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem –w granicach określonych w przepisach prawa. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w Rajdzie wskazanym w pkt. 3 
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 
formie profilowania. 
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 
relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 
organizatora. 
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu 
rowerowego, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych 
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie. 
 
Zapraszamy do uczestnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1. 

 

Oświadczenie uczestnika I Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
 
Termin Rajdu: 08 czerwca 2019 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udziału w I Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym. 

Każdy z uczestnik Rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność! 

 
 
Imię i nazwisko uczestnika:………………………………………………………………………… 

 
 
Adres zamieszkania:…….………………………………………………………………………….. 

 
 
……………………………..…………………………………………………………………………. 

 
 

 
……………………………………………………………………….… 

                     Podpis uczestnika 
 

 
 
 
 
 
 
Zał. nr 2. 
 
 
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w I Rodzinnego Rajdzie Rowerowym. 
 
 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 
 
 
…………..…….…….………………………………………………………………….……………, 
 
w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się 08 czerwca 2019 r.  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w I Jaworzyńskim Rajdzie 
Rowerowym i przyjmuję jego zapisy do wiadomości i do stosowania. 
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do udziału mojego dziecka w Rajdzie, oraz że 
jego udział odbywa się za moją wiedzą i na moją odpowiedzialność, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
……………………………………….………..… 
Data i podpis 


