REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO dla Hospicjum w
Wałbrzychu dnia 01 maj 2019 r.
I. ORGANIZATORZY:
1. Rajd Rowerowy organizowany jest przez Hospicjum w Wałbrzychu.
2. Współorganizatorem rajdu jest Powiat Wałbrzyski

II. CEL RAJDU:
1. Zwrócenie uwagi na los chorych i ich rodziny z Hospicjum w Wałbrzychu
2. Popularyzacja aktywnej formy wypoczynku wśród społeczeństwa , turystyki rowerowej
3. Integracja mieszkańców i miłośników wycieczek rowerowych.

III. TERMIN I MIEJSCE:
1. Spotkanie uczestników rajdu o godzinie 9.00 w dniu 01.05.2019 r
2. Startujemy o godzinie 10.00
3. Start Rajdu odbędzie się z parkingu przy Hospicjum w Wałbrzychu ul. Kusocińskiego
15.
4. Meta umiejscowiona została pod Dzikowcem w Boguszowie Gorc.
5. Trasa rajdu dostępna jest pod adresem:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=eoidoftfqgklsldi
6. Trasa przebiega głównie przez drogi utwardzone oraz ścieżki rowerowe.
7. Wydawanie koszulek nastąpi w dniu rajdu 01/05/2019 r. na godzinę przed startem
oraz w dniach 29-30.04 w Hospicjum.

IV. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
2. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba zapisana na listę do dnia 15.04.2019 r., pod
warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu rajdu oraz zasad ruchu
drogowego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
3. Uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.
4. Dzieci do lat 13 pod opieką osoby dorosłej.
5.Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków
odurzających.
6. Akceptując niniejszy regulamin oraz wpisując się na elektroniczna listę uczestników na
stronie datasport.pl uczestnik rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora oraz wyraża zgodę na uwidocznienie wizerunku na zdjęciach i innych
materiałach multimedialnych stworzonych podczas w/w wydarzenia.

V. ZGŁOSZENIA :
Zgłoszenia do rajdu należy dokonywać na stronie datasport.pl do 15.04.2019 r.
Adres do zapisów:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=4645&fbclid=IwAR2YEmJ5daIfyGVIyfuIAeF2L3Jik2ZoxoNcmtFPJrnYQAUUYAWijQ0pBU

VI. NAGRODY:
Dla uczestników wpisanych na listę, samodzielnie jadących na rowerze przewiduje się medal
okolicznościowy.

VII. ZABEZPIECZENIE RAJDU:
1.Organizator zapewnia ubezpieczenie N/W dla uczestników rajdu wyłącznie zapisanych
przez stronę Datasport.pl
2.W przypadku problemów technicznych na trasie rajdu organizator zapewnia serwis
rowerowy.
3.Uczestników rajdu zabezpieczał będzie ambulans, straż pożarna, policja i inne służby.
4.Na czele rajdu będzie / PILOT/, za którym poruszają się pozostali uczestnicy rajdu
zachowując odstęp min. 10m.
6.Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
7.Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych – PILOT.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych
Z związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych zawodników jest Organizator.
2. przetwarzane będą dane: imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, data urodzenia, płeć,
utrwalony wizerunek (zdjęcia i nagrania z imprezy),
3. dane zostaną udostępnione podmiotom współpracującym przy organizacji zawodów, np.
firmie ubezpieczeniowej wyłącznie w celu ubezpieczenia uczestników.
4. zawodnikom przysługują prawa do uzyskania informacji odnośnie sposobu przetwarzania
danych, ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu czy ich usunięcia,
5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania uczestnictwo w
imprezie nie będzie możliwe, chociażby z powodu braku możliwości zawarcie ubezpieczenia.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a osoby
niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej biorąc na siebie
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo albo winny posiadać pisemną
zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w rajdzie, oraz winny posiadać kartę
rowerową.
3. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu.
5. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.
6. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z imprezy oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
7. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.
8. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika
rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownika rajdu.
10. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzja ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
11. Osobami kontaktowymi ws rajdu są: Mariusz Wereszczyński tel. 693356804 oraz
Joanna Tąporowska tel. 694 250 423

