
REGULAMIN 

Rajd rowerowy Zabratówka 2018 na 100-lecie Niepodległej 

 

1. Organizatorzy 

a. Organizator- Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50,   

b. Współorganizatorzy – Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Zabratówce, 36-017 Zabratówka 41 

 
2. Administrator danych osobowych 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych. jest Wójt Gminy Chmielnik, 36-016 
Chmielnik 50, tel. 17 22 96 606, e-mail: wojt@chmielnik.pl. 

b. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: d.t.drazek@gmail.com 

c. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnych i promocyjnych 
Rowerowego Rajd rowerowy Zabratówka 2018 na 100-lecie Niepodległej 

d. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

e. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 
f. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
g. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

h.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania 
danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rajdzie. 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 

 
3. Cele 

a. Upamiętnienie 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski 
b. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w regionie 
c. Promowanie szlaków i miejscowości turystycznych w regionie 
d. Wyłonienie najlepszych zawodników Rajdu rowerowego Zabratówka 2018 na  

100-lecie Niepodległej 
 

 



4. Termin i miejsce 
a. Zabratówka 08.09.2018 
b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca każdej z edycji 

zawodów Rajd rowerowy Zabratówka 2018 na 100-lecie Niepodległej, przy czym 
Uczestnik , zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprze zamieszczenie odpowiedniej 
informacji na stronie internetowej organizatora 
https://www.facebook.com/events/209136536417816/ dokonanie zmian w tym 
zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora  żadnych dodatkowych 
zobowiązań w stosunku do Uczestnika. 

c. Dokładna godzina i miejsce startów jest podana na stronie Organizatora j/w. 
 

5. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa 
a. Warunkiem udziału Uczestnika Rajdu rowerowego Zabratówka 2018 na 100-lecie 

Niepodległej jest: 
I. Prawidłowe uzupełnienie i zatwierdzenie  listy zgłoszeniowej, co jest 

jednoznaczne z akceptacja Regulaminu. 
II. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych na 

liście zgłoszeniowej zgodnie z zgodnie z 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z 
udziałem w rajdzie rowerowym oraz Regulaminem. 

III. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie 
fotografii  lub zapisu wideo wizerunku. 

b. Organizatorowi zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników zawodów 
Rajdu rowerowego Zabratówka 2018 na 100-lecie Niepodległej. 

c. W trakcie trwania zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia 
zapiętego kasku rowerowego. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zdyskwalifikowania i odmowy udziału w zawodach każdego uczestnika , który nie 
będzie ubrany w ten sposób. 

d. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 
zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby , wypadku , 
odniesienia obrażeń poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 
szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie 
rowerowym Zabratówka 2018 na 100-lecie Niepodległej. 

e. Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań 
zdrowotnych do udziału w organizowanych zawodach oraz bierze udział w zawodach 
na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże 
się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci), a także 
szkód i strat o charakterze majątkowym. 

f. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i 
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia 
pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także 
transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża 
zgodę na powyższe działania. 



g. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych oraz 
posiadać podpisaną zgodę opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia zgody dla 
osoby niepełnoletniej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

h. W przypadku rejestracji osób poniżej 15 roku życia istnieje dodatkowo obowiązek 
towarzyszenia Uczestnikowi na trasie w trakcie zawodów przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

i. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 
zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play. 

j. W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie Uczestnik zawodów Rajd rowerowy 
Zabratówka 2018 na 100-lecie Niepodległej zobowiązany jest niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy 
mecie zawodów. W przeciwnym razie Uczestnik zawodów może zostać obciążony 
kosztami akcji poszukiwania. 

k. Wszystkie wymagane zgody dotyczące akceptacji regulaminu, przeciwskazań 
zdrowotnych do udziału w zawodach, na przetwarzanie danych osobowych, na 
nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii  lub zapisu wideo 
wizerunku Uczestnik zawodów potwierdza własnoręcznym podpisem na liście 
startowej.   
 

6.  Przebieg zawodów 
a. Informacje na temat zgłoszeń, trasy i kilometrażu znajdują się na stronie 

organizatora: https://www.facebook.com/events/209136536417816/ 
b. Rejestracji do zawodów należy dokonywać poprzez stronę internetową 

http://timekeeper.pl oraz osobiście w dniu startu w Biurze zawodów. 
c. Program zawodów: 

- 12.00-13.00 – biuro zawodów 
-13.30 – start 
-15.30 – dekoracja i wręczenie nagród 

d. Uczestnicy wytarują w kategoriach: 
-OPEN ( obejmuje wszystkich uczestników) 
- Mundurowych 
- Kobiet 
- osób do 16 lat 

e. Kategorie będą przypisywane podczas zapisów. 
f. Przynależność do kategorii służb mundurowych weryfikowana będzie na podstawie 

okazanej legitymacji służbowej lub okazanego zaświadczenia o członkostwie w 
ochotniczej straży pożarnej wystawionego przez dana jednsotkę. 

g. Trasa zawodów będzie otwierana i zamykana prze pojazd pilota. 
 

7. Ruch drogowy 
a. Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnik na 
drogach gruntowych i publicznych powinien poruszać się prawą stroną jezdni i 
bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. 
 

8. Ochrona środowiska 
a. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą 

zanieczyszczać trasy wyścigu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na 



trasie zawodów. Zawodnicy, którzy zostaną „przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na 
trasie wyścigu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani. 
 

9. Protesty i kary 
a. Sędzia główny może zasądzić kary: 

-upomnienie 
-dyskwalifikacja 

b. Protesty do Sędziego Głównego, którego stanowisko znajduje się w namiocie przy 
mecie zawodów można składać w formie pisemnej do 30 minut po ogłoszeniu 
wyników.  Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego. 
 

10. Postanowienia końcowe 
a. Uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy z przodu roweru na 

kierownicy, nad pancerzami, aby zapewnić jak najlepszą jego widoczność i nie może 
ingerować w jego wygląd. 

b. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego 
regulaminu oraz do jego zmian. 

c. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. 


