REGULAMIN
XI Rajdu Rowerowego Szlakiem R óżanym
§1. Cel imprezy
1. Promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
2. Uczczenie XXII Święta Róż.
3. Popularyzacja turystyki rowerowej i integracja rodzin poprzez rekreację.
4. Propagowanie atrakcji turystycznych gminy Końskowola (pola różane, szkółki
roślin ozdobnych i owocowych).
5. Poznawanie zakątków naszej małej ojczyzny.
§2. Organizator
1.Organizatorem rajdu jest Urząd Gminy Końskowola z siedzibą w Końskowoli ul.
Pożowska 3a, 24-130 Końskowola oraz Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli z
siedzibą w Końskowoli ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola
2.Koordynatorem rajdu jest Pani Bernadeta Kupczyk, pracownik Referatu
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Końskowola, tel. 81 881 62 01
3.Prowadzącym rajd jest Wójt Gminy Końskowola Pan Stanisław Gołębiowski.
§3. Termin i trasa rajdu
Termin: 13 lipca 2019 r.
Miejsce zbiórki i startu: parking przed budynkiem Urzędu Gminy Końskowola, ul.
Pożowska 3a
Zbiórka rozpoczyna się o godz. 9:30 (zapisy)
Start rajdu o godz. 10:00
Trasa rajdu Końskowola-Nowy Pożóg-Stok-Las Stocki-Końskowola
§4. Warunki uczestnictwa
1.Udział w rajdzie rowerowym szlakiem różanym jest otwarty i bezpłatny.
2.Warunkiem udziału w rajdzie jest wpisanie się na listę obecności uczestników
rajdu u organizatora podczas zbiórki i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
3.Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej, biorącej na siebie odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Osoba

dorosła, pod której opieką pozostaje niepełnoletni uczestnik rajdu musi wziąć
udział w rajdzie.
4.Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.W przypadku awarii roweru na trasie rajdu uczestnik dokonuje naprawy na własną
rękę.
6.Uczestnicy powinni posiadać ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
panujących w dniu rajdu. Organizator zaleca używanie kasku, okularów ochronnych
oraz kamizelek odblaskowych.
7.Uczestnicy powinni zabrać na trasę rajdu napoje chłodzące i przekąski
wysokokaloryczne – wedle indywidualnego uznania.
§5. Zasady rajdu
1.Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz
jego przestrzegania.
2.Na trasie rajdu należy przestrzegać poleceń koordynatora oraz prowadzącego
rajd.
3.Bezwzględnie zakazuje się startu w rajdzie osobom nietrzeźwym lub będącym pod
wpływem środków odurzających.
4.Bezwzględnie zakazuje się spożywania alkoholu i środków odurzających podczas
rajdu.
5.Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów
ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi.
4.Udział w rajdzie odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym.
5.W trakcie jazdy uczestnicy powinni dostosować prędkość do swoich umiejętności
oraz sytuacji na drodze a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. W
trakcie jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
6.Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o
możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześnie
zasygnalizowany.
7.W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
8.Jadąc rzędem należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy pojazdami.
Odstęp ten należy zwiększyć szczególnie podczas zjazdów.
9.Uczestnicy rajdu będą poruszać się po trasie rajdu zorganizowani w maksymalnie
15-osobowych kolumnach. Do każdej kolumny przypisana zostanie jedna osoba ze
służby porządkowej. Podczas jazdy należy zachować min. 200 m odstępu pomiędzy
poszczególnymi kolumnami.

§6. Niespodzianki
Są przewidziane nagrody dla:
-najstarszego uczestnika rajdu
-dla najmłodszych uczestników rajdu
oraz gorący posiłek na zakończenie rajdu
§7. Postanowienia końcowe
1.Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność a
niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych oraz
opiekunów podczas trwania rajdu.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
3.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy oraz ewentualne kolizje i wypadki przez
nich spowodowane, w których brali oni udział.
4.Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa
uczestnik odpowiada osobiście.
5.Uczestnik rajdu składając podpis na liście uczestnictwa oświadcza, że zapoznał
się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
6.Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać
będzie koordynator rajdu.
7.Osoba niestosująca się do postanowień regulaminu oraz jawnie naruszająca
przepisy ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa oraz dobre obyczaje może zostać
przez koordynatora rajdu lub prowadzącego rajd wykluczona z dalszego
uczestnictwa.
8. Organizator zapewnia ubezpieczenie każdego z uczestników rajdu w zakresie NW.
9.Organizator zapewnia na zakończenie rajdu gorący posiłek oraz napoje, a dla
najmłodszych uczestników symboliczny upominek.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy lub przełożenie terminu
imprezy w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych
przyczyn.
11.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują
zastosowanie przepisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2017.1260 t.j.).

§8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
uczestników rajdu zgodna z „ RODO”.
1.Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel. 81 881 62 01, adres email : ugkonskowola@post.pl , jest Wójt Gminy Końskowola.
2.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest
Roman MARUSZAK, tel. 818816201, e-mail iodo@konskowola.info.pl,
3.Dane osobowe przetwarzane są/ będą w celu organizacji, przeprowadzenia i
promocji ”XI Rajdu Rowerowego Szlakiem Różanym”. Przetwarzane będą w
zakresie niezbędnym do zawarcia ubezpieczenia NW: imię, nazwisko oraz numer
PESEL. Udział w rajdzie może wiązać się z publikacją wizerunku uczestnika jako
formy dokumentowania imprezy i jej promocji. Przetwarzanie danych, obejmuje
także publikację wizerunku uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowana lub
rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji rajdu (w tym
podczas rejestracji, na stronie internetowej Gminy Końskowola) oraz po jego
zakończeniu na dokumentowanie przebiegu imprezy.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom takim jak: towarzystwo
ubezpieczeniowe w celu zawarcia ubezpieczenia NW, mediom na potrzeby
organizacji i promocji inicjatywy gminnej.
5.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i przebiegu imprezy,
a po jej zakończeniu przez czas publikacji z niej materiałów oraz czas realizacji
ochrony prawnej.
6.Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, poza przypadkami, gdy podstawą przetwarzania danych
jest wymóg ustawowy. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez skutków na legalność tego przetwarzania dokonaną przed złożeniem
wniosku, prawo do ograniczenia przetwarzania.
Brak zgody na przetwarzanie danych wymaganych przepisami prawa jest
jednoznaczny z niemożliwością zawarcia umowy ubezpieczenia NW.
7.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
dotyczące ochrony danych osobowych.

