
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU 

ROWEROWEGO 

POZNAJEMY NASZ REGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubartów, maj- wrzesień 2022 roku 

 

 



 I. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, z siedzibą w Lubartowie, ul. 1 Maja 66/74, 

tel. 501-943-818, email: biuro@mosirlubartow.pl., „Aktywny Lubartów” Stowarzyszenie 

Wspierające Sport i Rekreację, ul. 1 Maja 85/20, 21-100 Lubartów. 

Współorganizatorzy: 

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Komitet Organizacyjny Święta Roweru w 

Lubartowie, Miejskie Koło Turystyki Rowerowej „Relaks” w Lubartowie. 

II. CEL IMPREZY 

• popularyzacja jazdy na rowerze jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy ruchu 

oraz spędzania wolnego czasu; 

• stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny; 

• promocja aktywnego i zdrowego stylu życia; 

• zapoznanie Uczestników z trasami rowerowymi oraz walorami przyrodniczymi                  

i miejscowościami znajdującymi się na trasie poszczególnych etapów; 

• promocja miasta Lubartowa, powiatu lubartowskiego oraz województwa lubelskiego. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 Rajd odbędzie się w siedmiu etapach przeprowadzonych w następujących terminach: 

15 maja, 5 czerwca, 26 czerwca, 10 lipca, 7 sierpnia, 4 września, 18 września. 

Podsumowanie rajdu odbędzie się w formie pikniku w dniu 24 września. Wszystkie 

etapy będą odbywały się w godz. 11.00-17.00. 

  Szczegółowe trasy będą dostępne na FB MOSiR Lubartów najpóźniej 5 dni przed 

datą rajdu. 

IV. REJESTRACJA 

 Rejestracja Uczestników do każdego z etapów będzie odbywała się oddzielnie. 

Zgłoszenia należy kierować na co najmniej 5 dni przed planowaną datą rajdu. 

 Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod nr 501 943 818 lub na adres e- mail: 

biuro@mosirlubartow.pl. 

 Weryfikacja Uczestników, start i meta każdego z rajdów: ul. 1 Maja 66/74, 21-100 

Lubartów (parking MOSIR obok pływalni).Weryfikacja uczestników przed każdym                   

z rajdów od godz. 10.30. 

V. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA 

 Liczba Uczestników poszczególnych etapów jest ograniczona: 50 osób (decyduje 

kolejność zgłoszeń). 

 Udział w rajdach jest bezpłatny. 

 Rajdy mają charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni, jeżdżący na 

rowerze samodzielnie lub np. w fotelikach. 
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 Dzieci do lat 15 uczestniczą w rajdach pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. 

Uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat podczas weryfikacji muszą przedłożyć pisemną 

zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. 

VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Rajd rowerowy będzie się odbywał zgodnie z ogólnymi zasadami ruchu 

drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. 

W miejscach szczególnie niebezpiecznych Organizatorzy przewidują obecność 

specjalistycznych służb, co jednak w żaden sposób nie zwalnia Uczestników                

z przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, 

w szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian 

kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, 

wyprzedzania lewą stroną, itp. 

3. Organizatorzy zalecają używanie podczas rajdów kasku ochronnego                     

i ochraniaczy. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

 Uczestnik startuje  na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rajdach wiąże się 

z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, 

możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierć). Zgłoszenie 

udziału oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka                 

i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział w rajdzie wyłącznie na 

własną odpowiedzialność. 

 Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec 

Uczestników, jednakże informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na 

życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w rajdach.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie. 

 Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie NNW. 

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                      

z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

Uczestników za ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed lub w trakcie rajdu, a spowodowane zostaną przez innych uczestników 

imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone 

szkody. 



 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania rajdu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich 

zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 

uczestników rajdu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez 

umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na 

stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby 

promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca 

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i godzin rajdów. 

 Udział w rajdach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Uczestników od jego stosowania.  

 W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

                                         

               Dyrektor MOSiR 

            Aneta Symbor 

 

                                                                                  Prezes Aktywny Lubartów 

                                                                                Krzysztof Skomra 
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                                                                                                                                         Regulaminu  Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

                                                                                                  -  Poznajemy Nasz Region 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA UCZESTNIKÓW RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych 

Administratorzy danych osobowych 

Współadministratorami danych osobowych, czyli podmiotami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane  dane 

osobowe są: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66/74, tel. 501 943 818, e-mail:  

biuro@mosirlubartow.pl oraz „Aktywny Lubartów” Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację, ul. 1 Maja 

85/20, 21-100 Lubartów.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak 

również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: iod@doradztwo-lubartow.pl. 

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Rodzinnych Rajdach Rowerowych, zgodnie z Regulaminem tej 

imprezy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  będzie: 

• wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z organizacją i rozliczeniem imprezy, 

realizacja rozliczenia finansowego  imprezy; 

• dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu administratora. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów 

powierzenia w szczególności: 

• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierającym w dochodzeniu należnych roszczeń (w 

szczególności kancelariom prawnym); 

• firmom ubezpieczeniowym i związkom sportowym na podstawie ustawy o sporcie; 

• podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rajdów, a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów 

rozliczeń oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Przysługujące prawa 

Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie 

uzasadniony interes administratora. 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku kiedy uznają Państwo, ze dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Obowiązek podania danych osobowych 
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Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Rodzinnych Rajdach 

Rowerowych, z Regulaminem tej imprezy. 

 

 

 

                                                                                           Załącznik  Nr 2 do 

                                                                                                                                         Regulaminu  Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

                                                                                                  -  Poznajemy Nasz Region 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPOIEKUNA PRAWNEGO 

 

               Ja niżej podpisany/na  wyrażam zgodę na udział mojego  dziecka/ podopiecznego                       

…...................................................................................., urodzonego....................................................na 

udział w Rajdzie Rowerowym- Poznajemy Nasz Region,  

 

              Lubartów, dnia  …............................................................... 

                                                                                 (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/ podopiecznego pozwala na 

uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania. 

 

                                                         Lubartów, dnia  …............................................................... 

                                                                                 (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 


