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C  Y  K  L    R  A  J  D  Ó  W    R  O  W  E  R O W Y C H   Z   K W I S Ą    L  U  B  A  Ń 

 

REGULAMIN 

„JESIENNY RAJD ROWEROWY” 

29.09.2019 r. 

 

 

 
I. Cel rajdu 

1. Popularyzacja turystyki rowerowej  jako powszechnej formy aktywności, 

2. Promocja walorów turystycznych regionu lubańskiego, 

3. Popularyzacja aktywnych form wypoczynku, rekreacji i sportu. 

II. Organizator  

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań 

59-800 Lubań, ul. Rynek 6 

www.kwisaluban.pl 

Osoby do kontaktu : 

Edyta Liczner , tel. 696 044 913 

kwisa@o2.pl 

III. Termin i miejsce 

29.09.2019 r. (niedziela), 

- zbiórka godz. 10.00 

Lubań, ul. Wł. Łokietka 2 ( parking przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych- Osiedle 

Piast) 

IV. Trasa rajdu 

Lubań –Pisaczów –Wesołówka –Siekierczyn –Rudzica –Gozdanin –Studniska Górne- 

Włosień-Platerówka-  Lubański Wielki Las. 

Długość trasy ok. 33  km. 

Organizator zastrzega możliwość dokonania ewentualnych zmian trasy rajdu. 

 

V. Uczestnictwo 

1. Uczestnikiem rajdu może być osoba, która: 

– zgłosi swój udział i  dokona opłaty  w terminie do  dnia 27.09.2019 r.  w wysokości: 

-- 20 zł osoba pełnoletnia 

-- 10 zł osoby poniżej 18 lat, 

-- bez opłaty dzieci do lat 12, 

 przelewem  na rachunek bankowy 26 1090 1955 0000 0001 1371 8825 z dopiskiem 

„JESIENNY RAJD ROWEROWY imię i nazwisko uczestnika ”  lub gotówką 

w sklepie „ADASZKO”.  

W przypadku rezygnacji z udziału w rajdzie rowerowym Organizator nie zwraca 

wniesionej  opłaty. 

 

Zapisy: 

- w Sklepie Rowerowym „ADASZKO”, Lubań, ul. Izerska 7 

- lub w formie elektronicznej na adres  e-mail: kwisa@o2.pl. 

 

mailto:kwisa@o2.pl
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2.W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku 

życia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Przed wyruszeniem na trasę 

rajdu będą zbierane podpisane oświadczenia. 

 

 VI. Zasady zachowania uczestników rajdu 

1. Przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

przewodnika rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. 

2. Nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. 

3.Posiadanie sprawnego technicznie rower i  kasku ochronnego. 

4. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy 

zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m. 

5. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. 

6. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy 

poszczególnymi grupami kolumny. 

7.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. 

8. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 

szybkość i hamowanie. 

9.Podczas jazdy po terenach leśnych należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i 

wystające korzenie, które mogą być powodem kolizji i uszkodzenia roweru. 

10.Uczestnicy rajdu nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych 

środków odurzających. 

 

VII. Odpowiedzialność organizatora 

1. Organizator rajdu nie przyjmuje odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w 

czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

4.Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie od NNW. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Rajd odbędzie się bez względu na panujące  warunki atmosferyczne. 

2. Dokonanie zgłoszenia i wniesienia opłaty za udział w rajdzie jest jednoznaczne z  

wyrażeniem  zgody przez uczestnika na publikację wizerunku w relacjach z przebiegu 

rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora. 

3. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

5. Na zakończenie rajdu Organizator przeprowadzi konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. 

6. Organizator w ramach wniesionej opłaty zapewnia na zakończenie rajdu ciepły posiłek, 

napoje i niezwykłą atmosferę, konkurs z nagrodami oraz drobny upominek dla każdego 

uczestnika rajdu. 

 

IX.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA DO DÓBR OSOBITYCH 

ZAWODNIKÓW  
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1. Uczestnik i rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych i danych dziecka oraz wykorzystanie wizerunku  na 

potrzeby promocji i marketingu imprezy. Wykorzystanie danych i wizerunku uczestnika 

może nastąpić w szczególności w materiałach informacyjnych wydawanych przez 

Organizatora i/lub jego sponsorów związanych z imprezą, jej organizacją i promocją, oraz 

w materiałach promujących wydarzenia -prasa, radio, telewizja, internet, materiały 

graficzne),także w latach przyszłych.  

2. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika jest równoznaczne z nie 

odwoływalnym przeniesieniem na Organizatora majątkowych praw autorskich do relacji 

video lub/i zdjęciowej oraz wykorzystania ich na następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotniania utworu fotograficznego drukiem i inną podobną techniką, 

b) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnienia, o których mowa w punkcie a),  

c) publicznego wystawiania, wyświetlania i odtwarzania Utworu fotograficznego,  

d) sporządzania cyfrowego zapisu Utworu fotograficznego i wprowadzania go do 

Internetu jako formy rozpowszechniania,  

e) wprowadzania Utworu fotograficznego do własnej elektronicznej bazy danych, w 

postaci oryginalnej, w całości lub części i udostępnianie w Internecie.  

– Uczestnikom i ich w/w przedstawicielom ustawowym nie przysługują żadne dalsze 

gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku i danych 

osobowych poszczególnych uczestników. 

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników zostały zawarte w klauzuli 

informacyjnej , zaś w celu pozyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z 

administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.  

 

X. Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Kwisa” Lubań z siedzibą 

przy ul. Rynek 6, 59-800 Lubań, tel. 696 044 913, adres e-mail: kwisa@o2.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w 

celu: 

-  informacyjnym np.  informacje prasowe, 

- dowodowym, archiwalnym, 

- w procesie  rozliczenia finansowego, wystawianiu faktur, 

- w  prowadzeniu  kampanii reklamowych  i działań marketingowych Organizatora, 

- promowania  innych  imprez  sportowych i rekreacyjnych, 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. 1lit f) RODO.  

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w „Jesiennym Rajdzie 

Rowerowym”  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
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7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (rozliczenia finansowe). 

 
*RODO - rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1). 

 
 

   
Organizator: M-GLKS „KWISA” Lubań 
 
Lubań, dnia 30.08.2019 r. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE rodzica/ opiekuna prawnego 
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/ podopiecznego/ 

podopiecznej ……………………………….……………………………………………………………………………………… 

                                /imię i nazwisko dziecka/ 
 
w „JESIENNYM RAJDZIE ROWEROWYM” w dniu 29.09.2019 r. organizowanym przez 

M-GLKS „Kwisa” Lubań. 

 

…………….…….………….…………………… 

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 




