
 
 

Regulamin II Rodzinnego Rajdu Rowerowego  
w Gminie Krościenko Wyżne  

pod hasłem „Dobrze Cię Widzieć” 
5 czerwca 2022 r. 

 
1. Cel imprezy:  

a) Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.  

b) Promocja walorów turystyczno – krajoznawczych Gminy Krościenko Wyżne.  

c) Propagowanie trzeźwości pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

d) Propagowanie korzystania z odblasków i kamizelek poprawiających widoczność 

rowerzysty pod hasłem ,,Dobrze Cię Widzieć” w ramach ogólnopolskiej akcji 

,,Bezpieczna droga”.  

e) Integracja środowisk społecznych.  

 

2. Termin Rajdu  

5 czerwca 2022 r.  

Start o godz. 14.00 – Plac przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym  

ul. Południowa 9. 

Zakończenie około godz. 17.30 –  Plac przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym  

ul. Południowa 9. 

 

3. Organizator:  

Gmina Krościenko Wyżne zwana dalej Organizatorem. 

 
4. Warunki uczestnictwa:  

a) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz 

obowiązkowo podporządkowuje się decyzjom Organizatora Rajdu. 

c) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania 

się po drogach. 

d) Osoby niepełnoletnie przed ukończeniem 13. roku życia mogą brać udział w 

Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby niepełnoletnie po ukończeniu 13 

roku życia mogą brać udział w rajdzie samodzielnie po przedstawieniu pisemnej 

zgody rodziców. 

e) Posiadanie sprawnego technicznie roweru. 

f) Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 



g) Uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. 

h) Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych. 

i) Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu 

roweru. 

j) Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu skutkuje 

wykluczeniem z Rajdu. 

k) Udział w Rajdzie jest bezpłatny.  

 
5. Sprawy organizacyjne Rajdu 

a) Przy przekraczaniu jezdni (drogi) służby porządkowe zabezpieczają przejście, 

zatrzymując ruch. 

b) Jadąc należy zachować odległość między rowerami. 

c) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji 

na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. 

d) Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z 

pedałów. 

e) Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa 

pieszych. 

f) Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć 

się poza jezdnią. 

g) W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 

h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, 

rzeczowe  

i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu. 

j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób 

trzecich. 

k) Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na 

zdrowiu oraz mieniu uczestników w trakcie ich udziału w Rajdzie. 

l) Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. 

 
6. Na trasie zabrania się: 

a) Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

b) Zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc przyległych. 



c) Niszczenia przyrody. 

d) Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna. 

e) Używania szklanych pojemników, butelek, itp. 

f) Głośnego zachowywania się. 

g) Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.  

 

7. Trasa rajdu:  

Patrz: Mapka sytuacyjna. Długość trasy - ok. 15,73 km (łącznie dwa etapy).  

Start: Plac przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9.  

Postój: Parking w Parku Leśnym Dębina ul. Kasztanowa w Krościenku Wyżnym.  

Meta: Plac przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9. 

 

8. Informacje dodatkowe:  

a) Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu 

na warunki pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków. 

b) W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator 

Rajdu. 

c) Rejestracja uczestników odbywa się telefonicznie i za pomocą e-maila.  

d) Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 100 osób. 

e) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminie. 

f) Każdy Uczestnik Rajdu Rowerowego wyraża zgodę na publikację jego wizerunku 

w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

Organizatorów. 

g) Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna 

dla uczestników II Rodzinnego Rajdu Rowerowego  

w Gminie Krościenko Wyżne  

pod hasłem „Dobrze Cię Widzieć” 

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krościenko Wyżne  

z siedzibą przy ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można się skontaktować telefonicznie tel. 13 4315190 lub e-mail: 

odo@kroscienkowyzne.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w 

celu realizacji II Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Gminie Krościenko Wyżne 

organizowanego przez Gminę Krościenko Wyżne. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym na 

podstawie odrębnych przepisów, lokalnej prasie oraz na stronie internetowej i 

profilu Gminy Krościenko Wyżne na Facebooku. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zmiany 

oraz usunięcia i przeniesienia zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu 

przechowywania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi 

warunek konieczny do uczestnictwa w Rajdzie. 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo 

zautomatyzowany, jednak w ramach przetwarzania danych nie będą 

wykorzystywane metody polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowanie. 

 


