REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU
ROWEROWEGO
ORGANIZATOR;

PTTK Oddział Mysłowice

CELE RAJDU: Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku. Inspirowanie zdrowych metod
spędzania wolnego czasu. Impreza odbędzie się w ramach
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08 WRZESIEŃ 2018
GODZ. 930
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
- Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
- Obowiązuje posiadanie kasku ochronnego. Zaleca się używanie kamizelek odblaskowych.
- Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna
prawnego na udział w rajdzie.
- Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
- Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU:
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
- Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa
rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
- Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość
między rowerami 3-5 m.
- Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych
uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
- 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 będą organizowane poza jezdnią, na parkingu, łące.
- Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych,
stwarzających zagrożenia.
- Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: Na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
Na trasie zabrania się:
- Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
- Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
- Niszczenia przyrody,

- Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
- Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
Odpowiedzialność organizatora:
- Rajd będzie prowadzony przez uprawnionego przewodnika. Rajd asekurować będą Przodownicy Turystyki
Kolarskiej PTTK.
- Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu,
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone
przez uczestników.
- Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
1.Dane osobowe uczestników Rajdu Rowerowego będą przetwarzane w celach organizacji i promocji
imprezy
2.Administratorem Danych Osobowych jest PTTK O/Mysłowice, z siedzibą w Mysłowicach ul. Armii
Krajowej 22.
3.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014r.
poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. Poz. 1309).
4.Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy
miejscowości i/lub nazwy klubu, na stronie www.myslowice.pttk.pl, oraz na profilu internetowym
www.facebook.com/pttkmyslowice.
5.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
6.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne
do udziału w zawodach.
7.Uczestnicy Rajdu Rowerowego wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku, przez PTTK O/Mysłowice
oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestników
na stronie www.myslowice.pttk.pl oraz na profilu internetowym www.facebook.com/pttkmyslowice, a
także w mediach, w celu informacji i promocji.
9.Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Zapraszamy do udziału!!! ;-)
Postanowienia końcowe:



Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.

