Akcja „Weź rower na wycieczkę”
Indywidualny Rodzinny Rajd po Olkuskich Szlakach Rowerowych

24.10-31.10.2020 r.
REGULAMIN
§1
Organizatorem rajdu jest Miasto i Gmina Olkusz, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Olkuszu.
Projekt realizowany jest w ramach działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej

1.
2.

mieszkańców, przy dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.
§2
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Rajd organizowany jest w formule indywidualnej, bez wspólnego startu i wspólnego przejazdu trasy.
Trasę należy ustalić i pokonać samodzielnie lub wspólnie z członkami rodziny (osoby wspólnie
zamieszkujące lub gospodarujące) w dniach od 24 października do 31 października 2020 r.
Wybrana trasa winna przebiegać przez miejsca cenne przyrodniczo położone na terenie Gminy Olkusz,
tj. pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, elementy Natura 2000 lub inne ciekawe przyrodniczo
miejsca.
Udział w rajdzie należy udokumentować wypełniając kartę startową, która jest dostępna na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz www.umig.olkusz.pl oraz na stronie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Olkuszu www.mosir.olkusz.pl. lub w recepcji Hali Sportowo-Widowiskowej przy
ul. Wiejskiej 1a w Olkuszu.
Dodatkowo, podczas pokonywania trasy należy wykonać dokumentację zdjęciową, np. tzw. „selfie”,
w miejscach cennych przyrodniczo, o których mowa w pkt 3 i przesłać je na podany niżej adres
mailowy, a także opisać przebieg trasy i najciekawszych miejsc w karcie startowej.
Uzupełnioną kartę startową należy przekazać:
pracownikowi MOSiR w recepcji w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Wiejskiej 1a w Olkuszu po
zrealizowaniu wycieczki, najpóźniej do dnia 08.11.2020 r. lub
zeskanować i przesłać wraz z dokumentacją zdjęciową na adres e-mail: r.gegotek@umig.olkusz.pl.
w terminie do 08.11.2020 r.
Trasa rajdu powinna być nie krótsza niż 5 km.
Cele rajdu:
aktywne spędzanie wolnego czasu, rozpowszechnienie turystyki indywidualnej lub rodzinnej,
poznawanie Olkuskich Szlaków Rowerowych, zwiedzanie okolic Olkusza,
propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze,
możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki jazdy na rowerze w różnych warunkach terenowych,
obcowanie z przyrodą, kształtowanie świadomości ekologicznej.
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§3
Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
W rajdzie mogą brać udział wszyscy, którzy zgłoszą swój udział poprzez formularz on-line dostępny do
30.10.2020 r., do godz. 24.00 na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl lub www.mosir.olkusz.pl.
Dla pierwszych 100 osób, które zgłoszą udział w rajdzie (poprzez formularz on-line), a następnie
udokumentują przebieg rajdu, przekazując wypełnioną kartę startową oraz zdjęcia, przewidziano
okolicznościowe upominki w postaci kamizelek odblaskowych, mapek z naniesionymi szlakami
rowerowymi oraz akcesoriów rowerowych (m.in. liczniki, światełka, pompki, bidony, odblaski).
Pozostali uczestnicy otrzymają upominki w postaci akcesoriów rowerowych.
Upominki dla uczestników rajdu będzie można odebrać w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu
przy ul. Wiejskiej 1a, codziennie od 10.11. do 20.11.2020 r. w godz. 8:00 – 20.00, po uprzednim
otrzymaniu sms od Organizatora.
Dzieci poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką rodziców lub
prawnych opiekunów, a zgłoszenia ich udziału w rajdzie, mogą dokonać tylko rodzice (opiekunowie),
w sposób podany w formularzu zgłoszeniowym.
Osoby, które ukończyły 10 rok życia, ale nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości (młodzież w wieku 11-18
lat) za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów mogą uczestniczyć w rajdzie samodzielnie, ale
zgłoszenia ich udziału mogą dokonać tylko rodzice (opiekunowie), w sposób podany w formularzu
zgłoszeniowym. Ww. osoby muszą posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do
kierowania rowerem na drogach publicznych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ww. osób podczas
rajdu ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
Uczestnicy rajdu pokonują trasę samodzielnie. Organizator rajdu nie sprawuje opieki nad
dziećmi i młodzieżą.
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy
uczestnik imprezy bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym
zakresie.
Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez UMiG w Olkuszu oraz MOSiR w
Olkuszu jego wizerunku we wszelkich materiałach promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na
stronie internetowej oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w rajdzie.
Uczestnik, rejestrując się poprzez formularz zgłoszeniowy online, a w przypadku osób niepełnoletnich
rodzic lub opiekun prawny, potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na
jego stosowanie.
§4
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Uczestnicy rajdu samodzielnie pokonują trasę rajdu i są zobowiązani do przestrzegania przepisów
kodeksu ruchu drogowego oraz ponoszą odpowiedzialność za złamanie przepisów. A w szczególności
uczestnikowi rajdu zabrania się:
śmiecenia na trasie rajdu,
jazdy środkiem drogi i utrudniania ruchu innym osobom lub pojazdom,
nagłego zawracania, rozpędzania roweru i wyprzedzania innych uczestników ruchu drogowego,
szczególnie przy zjazdach ze wzniesień,
zażywania narkotyków, picia napojów alkoholowych i palenia papierosów,
przewożenia i picia w czasie jazdy gorących napojów oraz używania szklanych pojemników.
Na rajd rowerowy należy przyjechać sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem, zabierając ze
sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe - klucze, dętki, łatki itp., każdy liczy pod tym względem
na siebie.
Ubranie powinno być dostosowane do warunków pogodowych: zapasowe okrycia przeciwdeszczowe,
koszulki kolarskie, buty. Organizatorzy propagują bezpieczną jazdę na rowerze dlatego zalecają aby
każdy zawodnik jechał w kasku rowerowym.
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§5
1. Z uwagi na indywidualny charakter imprezy, w rajdzie nie uczestniczą ratownicy opieki medycznej i nie
sprawują opieki w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszelkie przypadki kontuzji,
zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić do odpowiednich służb ratunkowych
dostępnych pod numerami telefonów – 112 lub 999.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody powstałe w czasie trwania
imprezy.
3. Uczestnik rajdu we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych
uczestników ruchu drogowego i osób trzecich.
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Organizator pokrywa koszty wykonania oraz zakupu upominków dla uczestników rajdu.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt.
Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa
i stosowania się do poleceń służb porządku publicznego oraz innych instytucji, których pośrednim lub
bezpośrednim zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego oraz obowiązujących ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nie objętych regulaminem należy do
Organizatora.
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w rajdzie.
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie Rozporządzeniem 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) (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informujemy że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
przy ul. Wiejskiej 1a, tel. 32-6494490, e-mail: mosir@mosir.olkusz.pl. oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz, 32-300 Olkusz, Rynek 1, tel. 32 6260218, e-mail: poczta@umig.olkusz.pl .
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr tel. 32 649 44 90, 32 6260209 lub
drogą elektroniczną pod adresem: mosir@mosir.olkusz.pl, j.cieslik@umig.olkusz.pl lub
korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz
3. Dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość i nr telefonu
uczestnika rajdu oraz imię, nazwisko i rok urodzenia pozostałych członków rodziny.
4. Dane będą przetwarzane w celu organizacji imprezy (podstawa prawna art. 6, ust. 1, lit b).
5. Dane osobowe mogą być udostępnione organom publicznym takim jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
6. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji imprezy: Akcja „Weź rower na wycieczkę”
Indywidualny Rodzinny Rajd po Olkuskich Szlakach Rowerowych.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń przez
administratora lub osoby trzecie.
8. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Uczestnicy mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane
kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi udział w Indywidualnym
Rajdzie Rodzinnym w ramach Akcji „Weź rower na wycieczkę”.
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