
Regulamin VI Rajdu Rowerowego po Gminie  Zielonki 2019  

 
I. Cel imprezy 

-promocja i ukazanie walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Zielonki przez którą         
przebiegają trasy Rajdu ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych  szlaków rowerowych 

-popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej jako formy aktywnego wypoczynku 

-nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych środowisk 

II. Termin, miejsce 

-9 czerwca 2019 (niedziela)  

-start i meta – boisko sportowe Zieleńczanka ul. Do Cegielni w Zielonkach 

-początek rejestracja godz. 8.30 

III. Organizator  

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach 

IV. Ramowy program dnia  

8.30 - 10.30 – rejestracja uczestników rajdu, wydawanie pakietów  

11.00 -start jadących na trasę dłuższą 

11. 15 -start jadących na trasę krótszą  

Około 13.15 -losowanie nagród wśród uczestników rajdu 

17.00 – konkursy i warsztaty tematyczne w klimacie PRL,  

19.00 – koncert zespołu Ostatni w Raju 

19.30 – koncert LADY PANK  

V. Trasy przejazdu 

I Trasa 30 km (kolor różowy na mapie)- dla zaawansowanych, opis trasy w załączeniu 
II Trasa 13,5 km (kolor niebieski na mapie) -dla rodzin z dziećmi i mniej zaawansowanych, opis trasy                 
w załączeniu 
VI. Zasady uczestnictwa: 

1. Wpisowe od 1 osoby – 10 zł, do 5 roku życia udział jest bezpłatny. Wpisowego można                
dokonać rejestrując się na stronie internetowej www.ckpir.zielonki.pl. Link do rejestracji jest           

dostępny na www.ckpir.zielonki.pl, www.zielonki.pl. UWAGA -W rocznicę obchodów        
30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r dla uczestników rajdu, którzy urodzili się w czerwcu 1989               
r czeka nagroda oraz będą zwolnieni z opłaty startowej. 

2. Uczestnikiem rajdu rowerowego jest osoba, która do dnia 4 czerwca 2019 r. zarejestruje się              
pod linkiem, który jest dostępny na www.ckpir.zielonki.pl, www.zielonki.pl. Osobista         
weryfikacja i wydawanie pakietów startowych następuje w dniu 9.06.2019 w biurze rajdu od             
godz. 8.30-10.30 na podstawie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport,          
legitymacja szkolna). 
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3. Dzieci do lat 12 mogą brać udział w rajdzie jedynie pod opieką rodziców lub innej osoby                
ponoszącej odpowiedzialność za dziecko. Dzieci i młodzież od od 13 do 18 lat mogą              
samodzielnie uczestniczyć w rajdzie pod warunkiem posiadania zgody pisemnej od rodzica           
i posiadania karty rowerowej. Zgody są do pobrania i przesłania przy rejestracji przez             
Internet.  

4. Dopuszczamy możliwość rejestracji grup zorganizowanych dzieci i młodzieży wraz         
z opiekunami. 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z rajdu wpisowego nie zwracamy.  
6. Ilość uczestników jest ograniczona do 950 miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). 
7. Jest możliwość zapisania się na rajd rowerowy w dniu rajdu 9.06.2019 pod warunkiem             

wolnych miejsc oraz uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł od osoby, do 5 roku życia udział jest                 
bezpłatny. 

8. Uczestnicy dojeżdżają do punktu Start samodzielnie.  
9. Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się wyłącznie po wyznaczonych trasach          

przejazdu. Uczestnik rajdu rowerowego staje się zwykłym uczestnikiem ruchu i nie podlega            
ubezpieczeniu w przypadku jeśli będzie jechał inną trasą niż wyznaczona. 

10. Wszyscy zgłoszeni i zarejestrowani uczestnicy otrzymują w biurze rajdu: numer 

startowy, koszulka, bloczek na posiłek, bloczek do losowania nagrody, na mecie -medal rajdu. 

11. Podpisując kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje regulamin rajdu i klauzulę RODO CKPIR 

w Zielonkach, która brzmi: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27                  

kwietnia 2016 r. informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury,            

Promocji i Rekreacji w Zielonkach, 32-087 Zielonki ul. Ks. Jana Michalika 2a; 2) w celu uzyskania                

informacji na temat przetwarzania uzyskanych danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem            

e-mail: ckpir@zielonki.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i e)                 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu               

realizacji zadań statutowych Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. 4) Dane osobowe             

nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 5) Dane             

osobowe z wydarzeń będą przechowywane na podstawie art. 9 ust 2 pkt j) Rozporządzenia              

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach              

archiwalno-historycznych. 6) Uczestniczki/uczestnicy imprez/zajęć mają prawo dostępu do treści         

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do           

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym           

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie            

zgody przed jej cofnięciem; 7) Uczestniczki/uczestnicy imprez/zajęć mają prawo wniesienia skargi do            

GIODO gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego            

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8) Dane osobowe nie będą                

przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 9) Jednocześnie informujemy, że biorąc udział w           

zajęciach, wydarzeniach, imprezach związanych z działalnością statutową CKPiR w Zielonkach,          

Pani/Pan wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Centrum           

Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach jego wizerunku, utrwalonego za pomocą urządzeń            

rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach              

społecznościowych, (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Centrum Kultury, Promocji i           

Rekreacji w Zielonkach oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów             

statutowych, jak również w pochodzących od Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach lub              
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wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego          

rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej)         

rozpowszechnianych przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w związku z jego             

działalnością statutową. 

VII.  Nagrody  

1. każdy zarejestrowany uczestnik, który przebył trasę bierze udział w losowaniu nagród.           

Jeden bloczek z numerem startowym zachowuje dla siebie, a drugi będzie wykorzystany do             

losowania nagród.  

2. Po wylosowaniu odbiór nagrody musi nastąpić osobiście po przedstawieniu bloczka          

z numerem startowym. Po trzykrotnym wywołaniu numeru startowego uczestnika (w czasie           

do 1 min) i dalszą nieobecnością osoby nagroda będzie losowana ponownie. Bloczek raz             

wylosowany nie wraca do ponownego losowania.  

  VIII. Ruch drogowy: 

Rajd Rowerowy w Zielonkach będzie się odbywał jedynie z dynamicznym wyłączeniem ruchu            
drogowego i dlatego należy przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Uczestnicy rajdu poruszają           
się wyłącznie na rowerach odpowiadającym wymogom Prawa o Ruchu Drogowym oraz stosują się             
do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 
!!!W miejscach, gdzie następuje włączenie do ruchu z drogi gruntowej na drogę twardą, z drogi               
wewnętrznej na drogę publiczną lub tam, gdzie dochodzi do wjazdu z drogi podporządkowanej na              
drogę z pierwszeństwem przejazdu uczestnicy rajdu mają obowiązek zatrzymać się. Kontynuowanie           
jazdy może nastąpić jedynie na sygnał osoby zabezpieczającej miejsce niebezpieczne na drodze            
(Policja, Straż Pożarna, Służby Porządkowe). 
Uczestnicy poniżej 18-go roku życia jadą obowiązkowo w kasku ochronnym. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za konsekwencje zdarzeń losowych. 

 VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 

oraz punkt sanitarny i opiekę medyczną na trasie i mecie rajdu. 

2. W trakcie rajdu wskazane jest posiadanie stroju odpowiedniego do warunków pogodowych 

oraz sprawnego roweru (trasa z dużymi przewyższeniami terenu) 

3. Rajd rowerowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega 

sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub 

innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. 
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