REGULAMIN II RAJDU ROWEROWEGO dla Hospicjum 12.09.2021 r.
ORGANIZATOR: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Wałbrzych ul. Krasińskiego 8
Osobami kontaktowymi ws rajdu są:
Mariusz Wereszczyński tel. 693356804
Joanna Tąporowska tel. 694 250 423
Biuro RAJDU czynne w dniu 11.09.2021 w godzinach 9-14 i w dniu 12.09.2021 r. w godz.
7:00 -8:30 Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Wałbrzych ul. Krasińskiego 8 oraz
CEL IMPREZY: Impreza ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje otwarcie na
potrzeby innych ludzi, potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Zwrócenie uwagi na los chorych
i ich rodziny z Hospicjum w Wałbrzychu. Rozwój świadomości społecznej. Popularyzacja
kolarstwa jako formy rekreacji ruchowej. Upowszechnienie zdrowego trybu życia i
aktywnego spędzania wolnego czasu. Zachęcenie do uprawiania sportu.
CHARAKTER IMPREZY: Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich (które w dniu
12.09.2021 r. ukończyły 18 lat). Organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich (które w dniu
12.09. 2021 r. ukończyły 16 lat) tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga Rodziców/Opiekunów
prawnych. Dzieci poniżej 16 roku życia poza pisemną zgodą rodziców mogą wziąć udział w
rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica, bądź opiekuna prawnego, który przez cały czas trwania
rajdu będzie jechał obok dziecka na rowerze.
DYSTANS ok. 60 km –„II Rajd Rowerowy dla Hospicjum”
Limit uczestników: W Rajdzie udział może wziąć 300 uczestników.

TERMIN I MIEJSCE RAJDU:
START 12.09.2020 r. godz. 8:30 –Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w
Wałbrzychu ul. Krasińskiego 8

META: ok. godziny 14-15- Sokołowsko obok restauracji „Leśne Źródło”
Trasa rajdu przebiega głównie przez drogi utwardzone oraz ścieżki rowerowe.
ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW BUFETOWYCH NA TRASIE:
1. Czarny Bór
2. Chełmsko Śląskie
Na mecie organizator zapewnia ciepły posiłek.
ZABEZPIECZENIE RAJDU:
1. Na czele rajdu będzie PILOT – oznakowany pojazd Policji lub Straży Miejskiej.
Uczestnicy rajdu będą się poruszać w 5 kolumnach. W każdej po ok. 60 rowerzystów.
Odległość pomiędzy poszczególnymi kolumnami wynosić będzie ok 100m. Na dużych
skrzyżowaniach ruchem drogowym będą kierować Policjanci.
2. Organizator zapewnia ubezpieczenie N/W dla uczestników rajdu wyłącznie zapisanych
przez stronę Datasport.pl
3. W przypadku problemów technicznych na trasie rajdu organizator zapewnia serwis
rowerowy.
4. Uczestników rajdu zabezpieczać będą: ambulans, straż pożarna, policja i inne służby.
5. Rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości uczestników rajdu.
6. Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych – PILOT.
UBEZPIECZENIE OC: Organizator zapewnia ubezpieczenie OC imprezy.
ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia przyjmowane są „online” poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej: www.datasport.pl

Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie darowizna.
Zgłoszenia online zostaną zamknięte 05 września 2021 r. Po tym terminie zgłoszenie swojego
udziału będzie możliwe w dniu rajdu w Biurze Zawodów (7:00-8:30). Osoby zgłaszające się w
dzień rajdu nie będą objęte ubezpieczeniem organizatora i jadą na własną odpowiedzialność.
Zapisując się na rajd uczestnik automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem
zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać.
Darowiznę, która wynosi do dnia 01 września 2021r. 50 zł, można wpłacać jak poniżej
Przelewu należy dokonać na poniższe dane z tytułem: „Imię Nazwisko II Rajd Rowerowy”
Dane: Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
42 1090 2271 0000 0001 4245 4304

a w dniu rajdu wynosi 70 zł, przy czym w przypadku dokonania darowizny po 01.09.2021
Dochód z imprezy przekazany zostanie na rozbudowę Hospicjum.

Weryfikacja uczestników i wydawanie pakietów odbędzie się 11.09.2021 r. w godzinach
09.00-14.00 oraz w dniu Rajdu tj. 12.09.2021 r. w godz. 7:00 –8:30 w Biurze Rajdu.
Dane osobowe: Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest
dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w półmaratonie. Przetwarzanie i
zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest również wyrażenie
zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu
zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie
Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku
Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu
utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na
plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi
zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na
wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu,
gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane
na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z
działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.
Odpowiedzialność zawodnika: Warunkiem udziału w Rajdzie jest wyrażenie przez
zawodnika zgody na udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnik wypełniając
elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż bierze udział w Rajdzie na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w
Rajdzie 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. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
dokonanie darowizny oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego
się z uczestnictwem w Rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko jadąc w Rajdzie
na własną odpowiedzialność. Uczestnik musi posiadać sprawny rower oraz jechać
obowiązkowo w kasku rowerowym.

WYŻYWIENIE: Na trasie przewidziane są 2 punkty żywieniowe oraz jeden na mecie
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
informujemy, że: Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest
Organizator Rajdu: Hospicjum w Wałbrzychu.
ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19: Uczestnik poprzez akceptację regulaminu oświadcza
że:
- jest świadoma/y, że podczas trwania rajdu obowiązują zalecenia GIS i WHO wraz z kolejnymi
aktualizacjami.
-zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez Organizatora podczas rajdu.
- nie jest, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
- jestem świadomy iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników wydarzenia oraz organizatorów.
- odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem w wydarzeniu
jest pomojej stronie.
-w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie
miałem styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.7.
- wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w
przypadku zarażenia COVID-19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Uczestnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży
Miejskiej, Straży Pożarnej oraz służb porządkowych Organizatora. Na drogach publicznych
uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy powinni
zachować szczególną ostrożność podczas poruszania się na całej trasie. Rajd odbędzie się bez
względu na warunki atmosferyczne. Uczestnicy proszeni są o pozostawianie zużytych
opakowań i innych śmieci na punktach bufetowych. W przypadku rezygnacji z udziału w
Rajdzie Organizator nie zwraca darowizny. Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez
Uczestników imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator zapewnia opiekę
medyczną. Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych
środków odurzających.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. W
kwestiach dotyczących przebiegu imprezy nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos
rozstrzygający należy do Organizatora.

