X Goczałkowicki Rajd Rowerowy
Pod patronatem Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
REGULAMIN RAJDU
1. Rodzaj zawodów – rajd rowerowy.
2. Organizator – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.
3. Miejsce i termin – start parking przy hali sportowej „Goczuś „ w Goczałkowicach-Zdroju
(ul. Szymborskiej 1), przejazd przez ścieżki rowerowe oraz drogi publiczne i transportu
rolnego gminy Goczałkowice-Zdrój i Pszczyna ; 25 sierpnia 2019 roku (niedziela), początek
godzina 14.00.
4. Cel imprezy – rozwijanie aktywności ruchowej wśród mieszkańców, rozwijanie turystyki
rowerowej, popularyzacja walorów krajoznawczych i przyrodniczych, promocja przepisów
drogowych oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
5. Zabezpieczenie trasy:
 Trasę Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu
organizacyjnego, wolontariuszy, policji.
 Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone koszulkami w
odmiennym kolorze.
6. Zasady uczestnictwa:
 W Rajdzie Rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower
 Dzieci, które nie posiadają karty rowerowej mogą brać udział w Rajdzie Rowerowym
jedynie pod opieką rodziców lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną
odpowiedzialność za dziecko.
 Wszystkich uczestników Rajdu Rowerowego obowiązuje przestrzeganie przepisów
kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów wyróżniających się koszulkami
rajdowymi w odmiennym kolorze.
 Trasę należy pokonywać w zwartej kolumnie; uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu
pilotującego i nie wolno zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd.
 Na całej trasie, a także w czasie zakończenia Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne,
sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia i pomoc wszystkim innym
współuczestnikom.
 Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy Rajdu w otrzymanej od
organizatora koszulce.
 Średnia prędkość pokonywania trasy – około 10 km/h.
7. Świadczenia organizatorów:
 Każdy uczestnik Rajdu Rowerowego jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
 Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu
drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu oraz obecność ratownika
medycznego lub lekarza.
 Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz tempo jazdy
dostosowane do możliwości każdego uczestnika.
 Dla pierwszych 300 zarejestrowanych uczestników przewidywana jest pamiątkowa
koszulka
 Na “przystanku” każdy uczestnik otrzyma od organizatorów napój, a na mecie gorący
posiłek.
 Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego, w wypadku awarii roweru uczestnik
rajdu pokrywa koszty części zamiennych, a serwis wykonuje usługę bezpłatnie.
8. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia telefonicznie pod nr tel. 32 212 74 24 w godzinach 7.30 – 15.30 lub w biurze
GOSiR Goczałkowice-Zdrój, ul. Wisławy Szymborskiej 1 w godzinach 7.30 – 15.30.
 Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz rozmiar koszulki.
 Limit uczestników 300 osób.
 Koszulka dla 300 uczestników.
 Odbiór koszulki w biurze zawodów w dniu rajdu od godziny 12.00 do 13.30, po
podpisaniu oświadczeń oraz zgód.



Każdy uczestnik przed startem własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z
niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych przez organizatorów rajdu w zakresie koniecznym do obsługi
Rajdu.
 Osoby biorące udział w Rajdzie bez zgłoszenia i koszulki, nie są uczestnikami Rajdu.
 W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie (300 osób)
organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
 Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.
9. Przewidywany plan organizacyjny Rajdu Rowerowego w załączniku.
10. Zakres zadań osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy:
 Zapewnienie ładu i porządku na trasie rajdu i jego przystankach poprzez przekazywanie
wskazówek i uwag uczestnikom rajdu.
 Polecenia wydawane przez Policję wykonywać w pierwszej kolejności.
 W przypadku konieczności przejazdu pojazdu uprzywilejowanego jadącego na sygnale –
umożliwić bezkolizyjny przejazd.
 Na bieżąco informować członków rajdu o zaistniałych zdarzeniach mających wpływ na
bezpieczeństwo i przemieszczanie się kolumny rajdowej.
 Na starcie i postojach informować uczestników rajdu o dalszym jego przebiegu.
 W przypadku konieczności udzielania pomocy serwisowej niezwłocznie poinformować
serwis rajdu
 Wszelkie pytania i wątpliwości kierować do organizatorów rajdu.
11. Zabrania się uczestnictwa w Rajdzie po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających
oraz w przypadku złego samopoczucia.
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione lub skradzione
podczas Rajdu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań video dla celów
promocyjnych i dokumentujących imprezę oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników
imprezy.
14. Uczestnicy Rajdu akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo do podejmowania
ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym
regulaminie.

1.

Podczas X Goczałkowickiego Rajdu Rowerowego organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów turnieju w
postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku
twarzy, osób uczestniczących w turnieju. Wchodząc na teren imprezy pt. „X Goczałkowicki Rajd Rowerowy” osoby wyrażają
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady 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), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.
2.

Informujemy również, że w związku z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych, przygotowaliśmy
Klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.

O R G A N I Z A T O R

Załącznik nr 1 do Regulaminu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju , ul. Wisławy
Szymborskiej 1.

2.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w GoczałkowicachZdroju za pomocą adresu iod24h@gmail.com. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju w zakładce „Ochrona Danych Osobowych", dostępnej pod adresem:
https://gosir.goczalkowicezdroj.pl/

3.

Celem zbierania danych jest udział uczestnika w X Goczałkowickim Rajdzie Rowerowym - prawna przetwarzania danych to art.6
ust.1 lit. a RODO.

4.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji,
przeprowadzenia i promocji Rajdu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania
strony internetowej administratora.

5.

Dane osobowe uczestników Rajdu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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, ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi
obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

6.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe
uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.

Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO - realizacja
umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Rajdu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust.
1 lit. a) RODO - dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

8.

Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia
przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Rajdu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.

Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie
ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie
swoich żądań przesłane na adres Administratora.

10. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4 klauzuli informacyjnej w związku z udziałem w Rajdzie obejmuje także:


przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Rajdzie,



publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt,



publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu lub miejscowości, w której
zamieszkuje, na liście startowej Rajdu,



publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o
imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów.

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody
na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Rajdzie Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w
Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na
przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

