REGULAMIN
XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO
RAJDU ROWEROWEGO
SZLAKIEM ZWINIĘTYCH TORÓW
3 LIPCA 2021
1. Cel imprezy:





Rozwijanie turystki rowerowej oraz umiejętności posługiwania się mapą
Popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku
Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Poddąbia i okolic
Rajd jako impreza rodzinna, integrująca co najmniej 2 pokolenia

2. Nazwa imprezy:
 XXVI Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Szlakiem Zwiniętych Torów”
3. Organizator:
 Gmina Ustka
4. Termin i miejsce rajdu:
 Oficjalne rozpoczęcie rajdu - 3 lipca 2021 roku, o godz. 10.00,
 Rajd jest prowadzony dwoma trasami do Poddąbia:
a) I trasa: dla niezaawansowanych (ok. 17 km w jedną stronę) Przewłoka-Poddąbie- (start
godz. 1000)
b) II trasa: indywidualna (ok. 30 km w jedną stronę) Przewłoka – Rowy – Poddąbie (start
indywidualny).
- Wybór trasy należy do uczestnika
- Start - ul. Armii Krajowej (przy wiacie rekreacyjno - sportowej) w Przewłoce
- Zapisy i pobór kart od godz. 8.00 do 10.00
- powrót – indywidualnie, trasą turystyczną czerwoną
5. Warunki uczestnictwa:
 Rajd jest otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czują się na siłach pokonać trasę
rajdu samodzielnie, bez względu na wiek i płeć, którym na udział w imprezie pozwala ich
stan zdrowia. Dzieci do lat 13 biorące udział w rajdzie muszą być bezwzględnie pod
opieką osób dorosłych. Młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia może brać udział
w imprezie za zgodą prawnych opiekunów.
 Formalnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zgłoszenie udziału w imprezie.
 Zapisanie się na listę uczestników i otrzymanie karty uczestnictwa jest jednoznaczne
z przyjęciem Regulaminu rajdu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 Każdy uczestnik przed wpisaniem się na listę uczestnictwa ma obowiązek sprawdzić
stan techniczny swojego roweru.
 Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
6. Nagrody:
- Pulę nagród tworzą gadżety i upominki zakupione ze środków budżetu gminy oraz
ufundowane przez sponsorów.

- Nagrody przyznawane są uczestnikom rajdu w drodze losowania, którzy zdali na miejscu
zakończenia rajdu kartę uczestnictwa do wyczerpania się puli przeznaczonej na ten cel
lub/oraz przystąpili do udziału w konkurencjach sportowych za zajęcie w nich I, II i III
miejsca.
- Przy zapisach do kolejnych konkurencji sportowych pierwszeństwo mają te osoby,
które nie brały udziału we wcześniej przeprowadzanych zabawach.
- Losowanie przeprowadzają organizatorzy z udziałem najmłodszego, jadącego samodzielnie
uczestnika rajdu.
- W konkurencjach sportowych nie biorą udziału organizatorzy tworzący, tzw. Komitet
organizacyjny, który powoływany jest rokrocznie i składa się z pracowników Urzędu Gminy
Ustka
7. Obowiązki uczestników rajdu:
 Zapisanie się na listę uczestników rajdu.
 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
regulaminu i wskazówek organizatorów.

i

ochrony

środowiska,

niniejszego

8. Informacje dodatkowe:
 Rajd odbywa się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że szczególnie
niesprzyjająca pogoda będzie stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników
rajdu.
 Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
uczestników rajdu.
 Impreza korzysta z ubezpieczenia OC i NW zawartego przez Gminę oraz służby
medycznej na zasadach określonych w umowach i ustawach dotyczących funkcjonowania
tych podmiotów.
9. Postanowienie końcowe:
 Dane osobowe uczestników podlegają ochronie w trybie ustawy o ochronie danych
osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów rajdu
i nie udostępnia ich osobom trzecim. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę
na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
planowanej trasy oraz niniejszego Regulaminu.
10. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1.Administratorem danych osobowych uczestnika XXVI Ogólnopolskiego Rajdu
Rowerowego” Szlakiem Zwiniętych Torów” jest Wójt Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270
Ustka, tel. 59 815 24 01, urzad@ustka.ug.gov.pl;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie kierując korespondencję
pod adres: Urząd Gminy Ustka ul. Dunina 24, 76-270 Ustka z dopiskiem „Inspektor ochrony
danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@ustka.ug.gov.pl;
3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu kompleksowej organizacji ww. rajdu
rowerowego a także udziału w konkurencjach sportowych oraz losowania nagrody głównej
rozgrywanych podczas XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego” Szlakiem Zwiniętych

Torów”na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika Rajdu Rowerowego lub jego
przedstawiciela ustawowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4.Dane uczestnika nie będą przekazane innym odbiorcom, podmiotom trzecim;
5.Dane uczestnika będą przechowywane przez czas trwania zgody;
6.Podane przeze uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane
do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu)
lub organizacji międzynarodowej.
7. Uczestnik ma prawo do żądania od Wójta Gminy Ustka dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
8.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzania 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.
9.Uczestnikowi nie przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych na
podstawie art17 ust. 3 lit.d ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679z 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);
10.Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich
uniemożliwi udział w losowaniu nagrody głównej oraz udział we wszystkich konkurencjach
sportowych XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego” Szlakiem Zwiniętych Torów”.

/-/ Anna Sobczuk – Jodłowska
Wójt Gminy Ustka

