MAJÓWKA 2021 z MOSiR`em
Indywidualny rajd
pieszy lub rowerowy, lub bieg po Olkuskich Szlakach Rowerowych
01-03.05.2021 r.
REGULAMIN
§1
1.
2.

3.

Organizatorem Majówki 2021 z MOSiR`em jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.
Trasę rajdu Majówka 2021 z MOSiR`em po Olkuskich Szlakach Rowerowych można pokonać pieszo,
biegnąc lub maszerując, z kijkami lub bez nich, lub na rowerze, indywidualnie, w dowolnym dniu: 1 lub
2 lub 3 maja 2021 r., tylko raz lub kilkakrotnie, w całości lub na raty.
Podczas rajdu, będzie można wziąć udział w grze terenowej „3 maj formę”
§2

1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rajd jest organizowany formule indywidualnej, bez wspólnego startu i wspólnego pokonania trasy.
Początek trasy rajdu znajduje się przy Hali Sportowo-Widowiskowej, przy ul. Wiejskiej 1a w Olkuszu.
Trasa rajdu liczy około 10 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,
odkrywanie historii: zamek w Rabsztynie, chata Kocjana, wieś Skalskie, przydrożne kapliczki,
obcowanie z przyrodą, kształtowanie świadomości ekologicznej.
§3

1.
2.

3.

4.
5.

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
Uczestnikami rajdu będą wszyscy, którzy zgłoszą swój udział i pokonają trasę 1 lub 2 lub 3 maja
2021 r. i odnotują zakończenie rajdu na mecie zlokalizowanej w Parku Rekreacyjno-Krajobrazowy m
„Silver Park” przy ul. Głowackiego w Olkuszu.
Zgłoszenia udziału można dokonać do 30.04.2021 r., do godz. 13.00 poprzez formularz on-line
dostępny na stronie internetowej www.mosir.olkusz.pl lub telefonicznie (32 649 44 88, 784 647 871),
co pozwoli na sprawną organizację rajdu, przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów i gadżetów
oraz ma cel statystyczny. Osoby, które nie zdążą zgłosić się na rajd w powyższym terminie,
potwierdzają swój udział w rajdzie i grze terenowej na mecie w Silver Parku.
Mapę i opis trasy rajdu oraz kartę gry terenowej „3 maj formę” będzie można pobrać na starcie przy
Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Wiejska 1a w Olkuszu.
Po zgłoszeniu się na mecie Majówki 2021 z MOSiR`em, w Silver Parku, 1 lub 2 lub 3 maja 2 0 21 r.
w godz. 10.00 – 18.00 i odnotowaniu zakończenia rajdu, uczestnik otrzyma okolicznościowy gadżet za
pokonanie trasy.
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6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

1.

2.

Udział w grze terenowej „3 maj formę” jest dobrowolny i nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia
udziału w rajdzie.
Kartę z rozwiązaniem gry terenowej, należy oddać pracownikowi MOSiR na mecie rajdu 1 lub 2 lub
3 maja 2021 r. w godz. 10.00 – 18.00.
Dla osób, które oddadzą prawidłowo wypełnione karty przewidziano upominki, które będzie można
odbierać począwszy od 5 maja, po uprzednim otrzymaniu od Organizatora sms`a wysłanego na numer
telefonu podany w zgłoszeniu, w którym zostanie wskazana data i miejsce odbioru upominku.
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 f ormularzu
zgłoszeniowym. Ww. osoby muszą posiadać kartę rowerową lub inny dokume nt 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
uczestnikami, ani 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 MOSiR Olkusz jego wizerunku we
wszelkich materiałach promocyjnych, prezentacjach po imprezie, na stronie internetowej MOSiR
Olkusz oraz w innych formach utrwaleń w związku z udziałem w rajdzie.
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
Uczestnicy rajdu samodzielnie pokonują trasę rajdu i są zobowiązani do przestrzegania przepisów
kodeksu ruchu drogowego, regulaminów korzystania z infrastruktury turystycznej Nadleśnictwa Olkusz
oraz ponoszą odpowiedzialność za złamanie przepisów.
Na rajd rowerowy należy przyjechać sprawnym i przepisowo wyposażonym rowere m, zabierając ze
sobą podstawowe narzędzia i części zapasowe - klucze, dętki, łatki itp., każdy liczy w względzie na
siebie.
§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.
§6
1.
2.
3.

Koszty organizacyjne pokrywa Organizator rajdu.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt.
Uczestnicy rajdu zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa
i stosowania się do poleceń służb porządku publicznego oraz innych instytucji, których pośrednim lub
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4.
5.
6.

bezpośrednim zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego oraz obowiązujących ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw nieobjętych regulaminem należy do
Organizatora.
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w rajdzie.
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.

Olkusz, 21.04.2021 r.

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.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr tel. 32 649 44 90 lub drogą
elektroniczną pod adresem: mosir@mosir.olkusz.pl lub korespondencyjnie pod adresem ul. Wiejska 1a,
32-300 Olkusz.
3. Dane będące w naszym posiadaniu to: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość i nr telefonu
uczestnika rajdu oraz imię, nazwisko dodatkowych 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,
6. Dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji imprezy: Majówka 2021 z MOSiR`em 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 imprezie
Majówka 2021 z MOSiR`em po Olkuskich Szlakach Rowerowych.
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