
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO  

organizowanego w ramach  

PIKNIKU ROWEROWEGO W GMINIE BOLESŁAWIEC 

dnia 15 września 2019 r. 
 

 

 

 

1. ORGANIZATOR  

 

Gmina Bolesławiec  

ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec 

Kontakt: 

tel. 75 732 32 21 - 23, fax 75 735 17 83 

e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl 

Współorganizator:                                                                                                                                                                         

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie                                                                                    

Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec 

Kontakt: 

e-mail: gokis.boleslawiec@wp.pl                                                                                                                     

75 732 14 77 

2. CEL IMPREZY 

1. Rozwój infrastruktury na szlakach przyrodniczo-kulturowych obszaru transgranicznego, 

popularyzacja oraz wykorzystanie ich potencjału do realizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji 

regionu pogranicza polsko-saksońskiego.  

2. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie oraz zdrowego trybu życia; integracja rodzin, 

konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację, stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku 

dla rodzin. 

3. CZAS I MIEJSCE  

 

1. Rajd odbędzie się dnia 15 września 2019 r. Start oraz Meta Rajdu zlokalizowane są na boisku 

sportowym w Kruszynie przy ul. Kasztanowej, 59-700 Bolesławiec. 

2. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie boiska sportowego w Kruszynie. Czynne będzie  

w dniu 15 września 2019, od godziny 9:00 - 14:00. 

 

4. PROGRAM RAJDU 

 

9:00 - 10:30 Kruszyn/boisko - odbiór numerów i pakietów startowych, 

10:35 - odprawa uczestników, 

11:00 -  start Rajdu,  

13:30 - zakończenie Rajdu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. DYSTANS I TRASA 

 

1. Rajd zostanie przeprowadzony na trasie o długości około 24 km.  

2. Trasa Rajdu prowadzi po wyznaczonej i oznakowanej ścieżce rowerowej, drogach leśnych oraz 

drogach publicznych. 

3. Warunkiem koniecznym do spełnienia celem zaliczenia ukończenia Rajdu jest pokonanie 

wyznaczonej trasy przez uczestnika. Potwierdzeniem pokonania trasy jest posiadanie potwierdzenia  

z punktów kontrolnych zorganizowanych przez Organizatora.  
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4. Trasa przejazdu wraz z profilem dystansu: Kruszyn/boisko – Kraśnik Dolny – Kraśnik Górny – 

Kruszyn – Kruszyn/boisko.   

 

 

 



6. ZGŁOSZENIA  

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie przyjmowane będą w okresie od 10 do 30 czerwca 2019r. do 

godziny 23:59:59 (lub wcześniej w przypadku wyczerpania limitu 200 miejsc) przy pomocy systemu 

zgłoszeń na portalu  www.ultimasport.pl .  

2. Link do zapisów: ……………………….. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego odbioru numeru startowego – warunkiem odebrania numeru 

i pakietu startowego jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osoby 

niepełnoletniej numer/pakiet startowy odbiera rodzic lub opiekun prawny). 

4. W przypadku odbioru przez osoby trzecie, winno się okazać pisemne upoważnienie wydane przez 

uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego). 

7. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Rajdzie biorą udział uczestnicy bez względu na miejsce swojego zamieszkania. 

2. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.  

3. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest: 

- zarejestrowanie się na portalu zgłoszeniowym w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do 30 

czerwca 2019 r. (lub wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc), 

- złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, 

deklarację dobrowolnego uczestnictwa w Rajdzie wraz z klauzulą informacyjną stanowiącą część 

składową Regulaminu, oświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich do uczestnictwa w Rajdzie 

oraz deklarację przestrzegania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym – w 

przypadku uczestnika niepełnoletniego oświadczenie składane jest przez jego rodzica lub opiekuna 

prawnego, 

- dostarczenie oryginałów w/w dokumentów do dnia 31 sierpnia 2019 r. do siedziby współorganizatora 

tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie, Kruszyn ul. Kasztanowa 1B, (formularze 

oświadczeń dostępne będą przez cały okres zgłoszeniowy jak również w terminie do 31.08.2019 r.  

w siedzibie Organizatora w godzinach jego pracy). 

4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej  

w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

5. Wysyłając formularz rejestracyjny uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 (zwanego dalej RODO). Administratorem 

przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Gmina Bolesławiec a współadministratorem Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu. 

6. Prawo udziału w Rajdzie mają osoby: 

• które ukończyły 18 lat, 

• w wieku od 10 lat, wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu    

udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej oraz pod jednoczesną opieką na 

trasie rodzica lub opiekuna prawnego, który również powinien być uczestnikiem Rajdu, 

• nie pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

7. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność 

cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie oraz towarzyszącą osobę nieletnią. 

8. Każdy uczestnik Rajdu – zarówno osoba dorosła jak też osoba niepełnoletnia, nad którą sprawowana 

jest opieka winni mieć opanowaną sztukę jazdy na rowerze w stopniu gwarantującym 

niepowodowanie opóźnień w przemieszczaniu się poszczególnych grup uczestników w tym 

znajomość przepisów ruchu drogowego. 

9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz 

warunków Regulaminu.  

10. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie Rajdu, w zapiętym kasku 

sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika 

Rajdu z uczestnictwa w rajdzie. 
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11. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym. W przypadku braku lub utraty  

w czasie Rajdu odpowiedniego wyposażenia odpowiedzialność za to spada na uczestnika. Organizator 

nie zapewnia części zamiennych w przypadku awarii roweru uczestnika.   

12. Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze Rajdu.  Brak numeru 

oznacza osobę spoza listy zapisów nie biorącą udziału w zorganizowanym przejeździe. 

13. Z uwagi na specyfikę trasy zaleca się rower MTB, trekkingowy, przełajowy lub gravel.  

14. Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione.  

 

8. ORGANIZACJA RAJDU 

 

1. Przejazd trasą Rajdu zorganizowany zostanie zwartą grupą zabezpieczaną przez służby organizatora i 

policję. 

2. Ze względów na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na jej 

trasie. Nie jest to wyścig, więc zabronione jest ściganie się.  

3. Rajd zostanie przeprowadzony po drogach polnych, ścieżkach rowerowych oraz drogach asfaltowych 

z wykorzystaniem dróg publicznych. 

4. Na trasie nie przewiduje się bufetów ani miejsc zorganizowanego i przewidzianego Regulaminem 

odpoczynku. 

5. Uczestnicy podczas przejazdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu 

Ruchu Drogowego. 

6. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych 

uczestników i nadawanym przez Organizatora. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, zachowując 

ostrożność. Przy ewentualnych zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 

kontrolować szybkość i hamowanie.  

7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego 

jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Podczas postoju nie należy tarasować 

drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie. 

8. W przypadku zamiaru rezygnacji z ukończenia Rajdu (zjechania z trasy, zawrócenia) uczestnik winien 

to Organizatorowi.  

9. Rajd kończy się z chwilą dojechania ostatniego uczestnika.  

 

 

 

9. RUCH DROGOWY   

 

1. Wszyscy uczestnicy Rajdu powinni poruszać się po drodze publicznej prawym pasem jezdni lub jej 

prawą połową, zgodnie z przepisami ruchu drogowego – poruszając się w kolumnie. 

2. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

pojazdów z pól, dróg czy pojedynczych zabudowań i przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie Rajdu.  

4. Za kolizje i wypadki na trasie ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi 

przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.  

 

10. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW  

 

• pierwszych 200 zapisanych w systemie uczestników po ukończeniu Rajdu otrzymuje pamiątkową 

koszulkę funkcjonalną - celem potwierdzenia brania udziału/ukończenia Rajdu organizator ma prawo 

do prowadzenia elektronicznego pomiaru na punktach kontrolnych na trasie rajdu.  

• pakiety startowe, 

• pamiątkowe numery startowe, 

• posiłek regeneracyjny po wyścigu, 

• zabezpieczenie medyczne: 2 Zespoły Ratownictwa Medycznego – karetka w obsadzie 2 ratowników 

medycznych oraz quad ratowniczy z 1 ratownikiem. Zabezpieczenie medyczne imprezy prowadzi w 

zakresie działalności statutowej również Szpitalny Oddział Ratunkowy w Bolesławcu.  



 

11. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na miejsce rozpoczęcia Rajdu i w czasie powrotu z niej. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku osób 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). 

3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane  

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, 

rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. 

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody  

z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom imprezy oraz osobom trzecim. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane  

z winy uczestników. 

6. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z przejazdem nie mogą występować z roszczeniami 

odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego 

upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu. 

7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez 

nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 

8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych 

Organizatora w czasie trwania przejazdu. 

9. Na trasie Rajdu bezwzględnie zabrania się:  

• spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

• zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych,                 

• niszczenia przyrody,  

• indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna (w przypadku uczestnika niepełnoletniego), 

• zachowania wykraczającego poza normy współżycia społecznego,  

• zjeżdżania z trasy Rajdu i odłączania się od grupy. 

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz warunków uczestnictwa. 

Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu 

uczestnictwa w imprezie. 

11. Przejazd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem stanów klęski 

żywiołowej i tzw. "sił wyższych". 

12. Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

13. Nieznajomość Regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za 

wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.  

14. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz jego zmian. 

 

 

13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Bolesławiec Gmina Bolesławiec z siedzibą w 

Bolesławcu ul. Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy, a Współadministratorem danych jest 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ul. Kasztanowa 1B w Kruszynie, 

reprezentowany przez Dyrektora, 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul.Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, 

telefon 075 732 32 21 , kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl oraz Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie ul. Kasztanowa 1B w Kruszynie e-mail: 

gokis.boleslawiec@wp.pl, tel. 75 732 14 77), 

3) dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu: 

- art. 6 ust. 1 lit. a, b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 
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5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania,  

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy   ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r.   

9)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uczestnictwa w imprezie 

sportowej 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

 

 

 

Organizator: Gmina Bolesławiec 

 

 

 

 

 

 


