
 
REGULAMIN IMPREZY ROWEROWEJ   
„Spotkajmy się na dworcu w Czeladzi” 

29.05.2021 roku – Czeladź 
 
I. Organizator. 
Organizatorami wydarzenia są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi  
oraz Miasto Czeladź. 
 
II. Cel. 

1. Promocja tras rowerowych w Czeladzi. 
2. Upowszechnianie jazdy na rowerze. 
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Czeladzi i okolic. 
4. Możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki jazdy na rowerze. 

 
III. Termin i miejsce. 

1. Termin: 29 maja 2021 r. 
2. Start z dowolnego miejsca, od godz. 9.00. 
3. Punkty kontrolne znajdują się na terenie Czeladzi w pięciu lokalizacjach: 

• przy ul. Wojkowickiej (w pobliżu cmentarza komunalnego), 

• przy ul. Gdańskiej, 

• Stacja Termalna (ul. Katowicka/Dehnelów), 

• Stacja Piaskowa (pl. Viannaya), 

• Stacja Dworcowa (przy pętli tramwajowej). 
4. Trasa przejazdu, zgodnie z wytyczonymi ścieżkami rowerowymi według 

otrzymanej mapy. 
5. Pieczątki w punktach kontrolnych (poza stacją Dworcową) będą wydawane do 

godz. 11.30. 
6. Długość trasy przejazdu: ok. 15 km 

 
IV. Zasady uczestnictwa. 

1. Uczestnictwo w wydarzeniu „Spotkajmy się na dworcu w Czeladzi” jest 
bezpłatne. 

2. Każdy uczestnik na starcie, w wybranej przez siebie lokalizacji otrzymuje:  
mapę, kamizelkę odblaskową oraz pieczątkę, która zostanie odbita na mapie. 

3. Każdy uczestnik powinien przejechać trasę tak, aby zebrać co najmniej cztery 
pieczątki. 

4. Zebranie co najmniej czterech pieczątek gwarantuje możliwość udziału w 
losowaniu nagród w postaci rowerów. 

5. Losowanie nagród odbędziecie o godz. 12.00 na Dworcu w Czeladzi przy pętli 
tramwajowej.  

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie 
roweru, wyposażonego w niezbędne akcesoria. 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
przepisów ruchu drogowego. 

8. Dzieci biorące udział w wydarzeniu powinny pozostawać pod nadzorem 
opiekunów. 

9. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury 
osobistej. 



10. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i zażywania 
środków odurzających oraz pozostawania pod ich wpływem podczas imprezy. 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń sanitarnych, 
obowiązujących w czasie pandemii SARS-CoV-2. 

12. Każdy uczestnik przejazdu musi bezwzględnie przestrzegać zaleceń 
i wskazówek Organizatora, służb medycznych oraz porządkowych. 

 
 
V. Postanowienia końcowe. 
1. Wszystkich uczestników wydarzenia „Spotkajmy się na dworcu w Czeladzi” 

obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich 

zdjęć przedstawiających uczestników wydarzenia. Mogą one być wykorzystane 
przez Organizatora poprzez umieszczanie ich w katalogach oraz mediach, na 
stronach internetowych, w prasie i na wystawach, jak również na potrzeby 
promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez 
Organizatora. 

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do 

Organizatora. 
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 
 
 
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (zwanej dalej RODO)  Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Czeladzi informuje, że:  
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2, zwanym dalej Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Czeladzi; tel. 32 265 42 32, e-mail: 
sekretariat.mosir@interia.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za 
prawidłowość przetwarzanie danych):       e-mail: iodo@marwikpoland.pl. 

3. Dane osobowe Pani /Pana (w tym wizerunek)  przetwarzane będą w celu promocji 
placówki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi i będą udostępniane 
zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania 
wizerunku; 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby fizyczne i podmioty prawne 
mające dostęp do wyżej wymienionych serwisów, portali i katalogów zgodnie 
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą; 

5. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazane odbiorcom do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej ze względu na położenie serwera portalu 
Facebook; 

6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych 
Pani/Pana nie określa się okresu przechowywania tych danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia 



lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie 
uniemożliwi udział w wydarzeniu; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany 
decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych 
osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 


