
                                         REGULAMIN 
                  I CZELADZKI MIĘDZYPOKOLENIOWY  
                                    RAJD ROWEROWY 

1. Organizatorzy: 

* Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Saturn”, ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź, 
* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Sportowa 2, 
41-250 Czeladź 
* Współorganizator – Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź. 

       Rajd odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Czeladź - 
                                                      Zbigniewa Szaleńca. 

2. Cele: 

* Integracja międzypokoleniowa, 
* Promowanie zdrowego trybu życia, 
* Popularyzacja turystyki rowerowej, jako forma rekreacji, 
* Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym 

3. Termin i miejsce: 

* 16 października 2021 roku (sobota), godzina 10.00 
* miejsce zbiórki – Park Grabek przy Amfiteatrze. 

4. Trasa: 

Start Park Grabek 
Przejazd przez: 
Park Alfred 
Tereny lasku siemianowickiego 
Meta Park Grabek 

Dystans ok. 7 km. 

5. Warunki uczestnictwa: 

* Zgłoszenia będą się odbywać w dniu Rajdu w biurze, 
* Dzieci do 10 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica bądź 
pełnoletniego opiekuna, 
* Młodzież od 11 – 18 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie po wypełnieniu zgody 
rodzica bądź pełnoletniego opiekuna, 



* Pozostali uczestnicy Rajdu zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, 
* Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu Rajdu. 
* Każdy uczestnik Rajdu ma obowiązek poruszania się zgodnie z zasadami ruchu 
drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych. 
* Uczestnicy Rajdu zachowują charakter rekreacyjny – ZAKAZ wyścigów i 
współzawodnictwa. 
* Podczas Rajdu należy zachować ostrożność. 
* Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. 
* Uczestnicy Rajdu podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w Rajdzie. 
* Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 
Rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich. 

6. Na trasie Rajdu zabrania się: 

* Spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. 
* Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc do niej przyległych. 
* Indywidualnej jazdy rowerem bez rodzica bądź pełnoletniego opiekuna przez osoby do 10 
roku życia. 
* Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora. 
* Udziału uczestników Rajdu na rowerkach biegowych, rowerkach z bocznymi kółkami, 
oraz na hulajnogach, tak zwykłych, jak i elektrycznych.  

7. Postanowienia końcowe: 

* Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie, wyrażają zgodę na nieodpłatne publikacje ich 
wizerunków w relacjach z przebiegu Rajdu, zamieszczanych w materiałach organizatorów 
* Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i przestrzeganiem w całości 
niniejszego Regulaminu. 
* Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Czeladzi, ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź oraz Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej ,, Saturn ,, i Urzędu Miasta Czeladź danych osobowych 
zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu i zakresie niezbędnym do organizacji I 
Czeladzkiego Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego. 
* Po ukończeniu Rajdu dla każdego uczestnika będzie kiełbaska z grilla. 
* Wśród wszystkich uczestników Rajdu zostaną rozlosowane drobne upominki. 

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 (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. 2021 poz. 
1062) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku; 

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

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przy czym 
wskazać należy iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku w związku z 
umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych i promocji,   lub 
do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

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 brak zgody na ich udostępnienie uniemożliwi udział w Rajdzie; 
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. 


