
REGULAMIN

Rodzinna Parada Rowerowa 

1. CEL RAJDU

- Popularyzacja kolarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

- Poprawa kondycji fizycznej 

 

2. ORGANIZATOR

Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER

Ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów

NIP: 813 30 96 948

Osoba do kontaktu:

Wojciech Kwiatek – Organizator Rajdu

Tel.: 605 180 025

Email: kontakt@rzeszowbikefestival.pl

Strona internetowa: www.rzeszowbikefestival.pl

3. TERMIN I MIEJSCE

Data: 11.07.2021r. 

Miejsce rozpoczęcia i zakończenia: Rynek w Rzeszowie

4. TRASA

- Długość trasy: ok. 2 km

- Przebieg trasy: Rynek – ul. Kościuszki – ul. 3 maja – al. Lubomirskich – ul. Szopena – ul. 

Słowackiego – Rynek.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów dot. stanu epidemii i stosowania się do obowiązujących zaleceń Ministerstwa 

Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, mających na celu ochronę przed COVID-19. 

- Każdy uczestnik jedzie na własną odpowiedzialność. W przypadku uczestników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.  

- Dokonując zgłoszenia, uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się 

do jego przestrzegania.

6. ZGŁOSZENIA, LIMIT UCZESTNIKÓW

- Zgłoszenia przyjmowane są w dniu odbywania się przejazdu Rodzinnej Parady Rowerowej.

- Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia.

- Liczba uczestników będzie uzależniona od obowiązującego na dzień odbywania się imprezy 

Rozporządzenia Rady Ministrów dot. organizacji wydarzeń sportowych, która na dzień 

sporządzania Regulaminu wynosi 250 osób.



7. WERYFIKACJA, PROGRAM RAJDU

- Weryfikacja uczestników odbywa się w dniu imprezy, w godzinach pracy biura.

PROGRAM : 9:00 – 11:00 Zapisy  11:00 Rozpoczęcie 11:30 Zakończenie

8. ZASADY ORGANIZACJI

- Przejazd będzie zabezpieczony przez policję, ratowników medycznych oraz obsługę 

techniczną. 

- Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu 

Drogowego.

- Każdy z uczestników powinien poruszać się rowerem sprawnym technicznie. 

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW W KONTEKŚCIE RUCHU DROGOWEGO

- Przejazd odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym.  

- Przejazd będzie zabezpieczony przez Policję w formie Pilota prowadzącego.

- Udział nie zwalnia z przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. 

- Wszyscy uczestnicy winni poruszać się po trasie prawym pasem jezdni lub jej prawą połową

i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

- Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania 

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

- Uczestnicy wyścigu winni posiadać ubezpieczenie OC, NW i kosztów leczenia.

- W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować 

ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy 

poszkodowanym i powiadomić o wypadku Policję.

- Za kolizje i wypadki na trasie przejazdu ponosi odpowiedzialność Uczestnik lub inny 

użytkownik drogi przyczyniając się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do 

zaistnienia zdarzenia.  

- Organizator nie odpowiada za żadne wypadki ani szkody materialne w stosunku do osób 

trzecich przed, w czasie jego trwania i po przejeździe Rodzinnej Parady Rowerowej.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

- Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać 

trasy. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA. 

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

informujemy, że: 

- Administratorami podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Organizator: 

Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER, ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów.

- Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu : 

- w celach informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe 



- w celu dowodowym, archiwalnym 

- aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,  

 - aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe 

- aby promować inne nasze imprezy sportowe, w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji 

podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

 - Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy 

organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług 

fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych. 

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w 

państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

- Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy 

związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, 

jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o 

rachunkowości). 

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. 

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

-  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w imprezie 

sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

12. INFORMACJE KOŃCOWE 

 - Uczestnik wypełniając papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż :  

- Zapoznał się i akceptuje Regulamin. 

- Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych. 

- Jedzie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do 

wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne 

ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w 

tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.  

- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz udział oznacza, że uczestnik ocenił charakter, 

zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował 

się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.  

- Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z 

prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa 

- Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a 

także wyniki z danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez : prasę, radio i telewizję a 



także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów rajdu na wszystkich polach 

eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych

przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem. 

- Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a

uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). 

 Uczestnik zobowiązuje się do: 

- Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako 

usprawiedliwienie) 

- Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

- Realizowania w trakcie imprezy poleceń policji, służb porządkowych i organizatorów 

imprezy

- Kulturalnego zachowywania się  

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania

zawodów. 

- Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych 

przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed

udziałem w danej edycji. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie internetowej 

Organizatora. 


