REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
„Chodź z nami!” 21 września 2019 roku.
I.

Organizatorem rajdu jest Urząd Miasta, Wydział Komunikacji Miejskiej
w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51, 86 – 300 Grudziądz, tel. 564510447,
www.transport.grudziadz.pl.

II.

Kierownictwo rajdu:
Kierownik : Teresa Kleczewska
Sekretarz: Ewa Augustyniak
Sekretarz: Jolanta Bierzyńska
Sekretarz: Szymon Wiśniewski

III.

Cel rajdu
Celem jest popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez rajdy rowerowe oraz
promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu
zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie
różnych gałęzi transportu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu. W ramach rajdu propagujemy aktywną formę mobilności pod hasłem
tegorocznej kampanii „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”.

IV.

Termin
Rajd odbędzie się 21 września 2019 r. bez względu na warunki atmosferyczne.
Zbiórka uczestników od godziny 10:30 na pętli „Tarpno” przy punkcie sprzedaży
biletów komunikacji miejskiej, gdzie odbędzie się rejestracja oraz wydanie
pakietów startowych. Wyjazd na trasę rajdu o godz. 11:00. Zakończenie rajdu na
plaży Miejskiej MORiW (ognisko) ok. godz. 15:00

V.

Trasa rajdu
Trasa rajdu będzie przebiegała głównie ścieżkami rowerowymi znajdującymi się
na terenie miasta. Przebieg trasy: Legionów – Kruszelnickiego - Za Basenem
(DDR równolegle do Trynki) – Małomyńska – Al. 23 stycznia - Wiślana Trasa
Rowerowa (równolegle do Wisły) – Chełmińska – Południowa - Zaleśna Dystans
ok. 15 km. Na trasie rajdu przewidziane krótkie postoje oraz niespodzianka.

VI.

Warunki uczestnictwa
1. Głównym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zarejestrowanie się
telefonicznie pod nr tel. 564510447 w dniach od 11.09.2019 r. do 18.09.2019
r. w godzinach pracy urzędu miejskiego.
2. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego
poruszania się na rowerze, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd
mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego
warunku zostaną usunięci z udziału w przejeździe przez przedstawiciela
organizatora.

3. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.
Uczestnictwo jest bezpłatne.
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru (organizator nie zapewnia
wsparcia technicznego), wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Osoba niepełnoletnia musi mieć opiekuna, która zadeklarowała opiekę nad
niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
6. Udział w przejeździe dzieci i młodzieży do lat 16 tylko pod nadzorem
pełnoletniego opiekuna.
7. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność
opiekunów prawnych.
8. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
9. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą, na trasę rajdu, napoje
i wyżywienie.
10. Uczestnicy rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków
atmosferycznych w dniu rajdu. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku
ochronnego.
11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu
rajdu i jego stosowania.
VII.

Obowiązki uczestników rajdu
1. Przestrzeganie regulaminu rajdu.
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu, przewodnika
grupy oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.
3. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
4. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.

VIII.

Zasady poruszania się na trasie rajdu.
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie nie
utrudniając ruchu z przeciwnego kierunku, prawą stroną ścieżki, szlaku, drogi.
3. Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi.
4. Jadąc rzędem należy zachować bezpieczną odległość między rowerami.
5. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi,
jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania
kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
6. Każdy manewr na trasie rajdu musi być przeprowadzony z upewnieniem się o
możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
zasygnalizowany.
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać;
szybkość należy kontrolować przez hamowanie.

IX.

Świadczenia organizatora

1. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas trwania
porządkowe.
2. Ognisko wraz z poczęstunkiem na mecie rajdu.

rajdu

przez

służby

X.

Dane osobowe, wizerunek
1. Przez przekazanie organizatorowi telefonicznie danych osobowych uczestnik
zawiera z organizatorem umowę udziału w Rajdzie i zezwala na wykorzystanie
podanych przez niego danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska
i numeru telefonu na wewnętrzne potrzeby administracyjne zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób tradycyjny
(papierowy) i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO.
3. Uczestnik dokonując zgłoszenia udziału w Rajdzie, wyraża jednocześnie zgodę
na przetwarzanie danych w zakresie swojego wizerunku i jego
rozpowszechniania. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku,
wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących
udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane
w materiałach promujących Rajd i wydarzeniach towarzyszących Rajdowi
(prasa, radio, telewizja, Internet, media społecznościowe, materiały graficzne).
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić
w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
4. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw
majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji
utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową
obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy
z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na Organizatora.
5. Uczestnikom oprócz świadczeń rajdowych nie przysługują żadne dalsze
gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania
wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

XI.

Postanowienia końcowe
1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność,
a niepełnoletni na odpowiedzialność opiekunów.
3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione
w trakcie trwania rajdu.
5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa
uczestnik odpowiada osobiście.

7. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez
kierownika rajdu lub przewodnika grupy wykluczona z dalszego
uczestnictwa w rajdzie.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez
niepełnoletnich uczestników rajdu.
9. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod
wpływem
napojów
alkoholowych,
środków
odurzających
lub
psychotropowych.
10. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające
postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń
podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd, mogą zostać wykluczone
z udziału w przejeździe lub przekazane policji.
11. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia
z przejazdu danej osoby.
12. Dojazd na miejsce startu oraz powrót z miejsca zakończenia uczestnik
zapewnia we własnym zakresie.
13. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym
regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz
u organizatora w trakcie trwania zgromadzenia i przejazdu.
15. Poprzez udział w przejeździe, każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się
z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.
16. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Informacja Administratora skierowana do uczestników rajdu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym dalej jako
RODO:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent
Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z Administratorem można w następujący
sposób:
a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,
b) telefonicznie: +48 56 45 10 200,
c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail:
p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres wskazany na stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml.
3. Państwa dane osobowe w zakresie – imię, nazwisko, będą przetwarzane w celach związanych z rejestracją uczestnika do
rajdu, sprawdzenia jego obecności oraz wydania pakietów startowych w związku z realizacją umowy uczestnictwa w
Rajdzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w zakresie wizerunku przetwarzanego w celu promocji Rajdu na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z ustawą o prawach autorskich i pokrewnych.
4. Odbiorcami Państwa danych są:
a) osoby fizyczne, w związku z odwiedzaniem strony internetowej Urzędu Miejskiego oraz przeglądaniem treści na niej
zawartych, łącznie z galerią zdjęć,
b) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia na zasadach
określonych w art. 17 ust. 1 lit. d RODO, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.
a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
b) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
c) Telefon: 22 531 03 00.

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne w celu realizacji umowy w związku z poprowadzenia ewidencji
uczestników Rajdu i przetwarzane będą przez okres niezbędny do zakończenia rozliczeń finansowych Rajdu.
Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku jest dobrowolne i będzie ono realizowane na podstawie zgody do czasu jej
odwołania. Wycofanie zgody skutkuje zaprzestaniem przetwarzania wizerunku, jednak do czasu ukazania się publikacji
lub zamieszczenia go w Internecie na stronach Urzędu Miejskiego oraz Ministerstwa Transportu.
7. Pani/Pana dane osobowe nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi
profilowania.

