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REGULAMIN XXI POWIATOWEGO RAJDU ROWEROWEGO 
WODZISŁAW ŚLĄSKI - RYDUŁTOWY 

1.09.2019 
 

§ 1 

 Informacje ogólne 

1. Organizatorem XXI Powiatowego Rajdu Rowerowego Wodzisław Śląski – Rydułtowy, zwanego dalej 

rajdem, jest Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski, zwany dalej 

Organizatorem. 

2. Planowana trasa rajdu: Wodzisław Śląski (MOSIR Wodzisław Śląski, Stare Miasto, Trzy Wzgórza, 

Jedłownik, Kokoszyce) -  Pszów (os. Biernackiego, Lodowisko) – Rydułtowy (Buńczowiec, Cegielnia, 

Radoszowy, Centrum, Zawalisko), meta ROSIR Rydułtowy ul. Gen. Józefa Bema 126c 

3. Długość trasy rajdu wynosi 33 km. 

4. Start: godz. 11:00 – Wodzisław Śląski MOSIR Wodzisław Śląski przy ul. Bogumińskiej 8. Rejestracja 

uczestników: 08:00-10:30 – Biuro Rajdu. 

Meta: ok. godz. 15:00 – ROSIR Rydułtowy ul. Gen. Józefa Bema 126c 

Od godz. 15.00 – poczęstunek, konkurencje sportowe i Dni Rydułtów. 

 

 § 2 

Cele imprezy 

Rajd jest organizowany w następujących celach: 

1) popularyzacja oraz tworzenie warunków dla rozwoju rekreacji ruchowej oraz promocja 

aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców powiatu wodzisławskiego i jego 

okolic, 

2) propagowanie zdrowego trybu życia, 

3) integracja środowiska miłośników turystyki rowerowej z powiatu wodzisławskiego oraz spoza 

jego granic, 

4) popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych terenów powiatu 

wodzisławskiego, 

5) propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. 

 

§ 3 

Kwestie organizacyjne, zobowiązania uczestników 

1. Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Impreza odbywa 

się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się w kolumnie, prawą częścią jezdni  

w kierunku przejazdu. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas znajduje się Koordynator rajdu, 

który kontroluje prędkość i kierunek jazdy całej kolumny uczestników. 
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2. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1990 ze zm.) oraz podporządkowania się poleceniom 

wydawanym przez Policję, służby porządkowe, Koordynatora rajdu oraz przedstawicieli 

Organizatora. 

3. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom będącym w stanie nietrzeźwym, jak też znajdującym się 

pod wpływem środków odurzających. 

4. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie 

trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. 

5. Zabrania się uczestnikom rajdu jazdy bez trzymania rąk na kierownicy, nóg na pedałach  

lub podnóżkach, czepiania się pojazdów, „ścigania się”, zwalniania lub zatrzymywania bez 

uzasadnionej przyczyny, wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy oraz ciągłych 

zmian pozycji w kolumnie rajdu. 

6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości 

innych uczestników, przy zachowaniu odpowiedniego odstępu i należytej ostrożności  

(w szczególności przy odcinkach trasy o większym nachyleniu, posiadających progi zwalniające  

oraz prowadzone przez nierówny teren). Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony  

z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej 

zasygnalizowany. Podczas postojów nie należy tarasować drogi. 

7. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza 

się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.  

8. Osoby, które w trakcie przejazdu odłączą się od zwartej kolumny rowerzystów przestają być 

uczestnikami rajdu. 

9. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia zobowiązane są posiadać kartę rowerową. 

10. Każdy z uczestników odpowiada za odpowiednie przygotowanie do udziału w rajdzie oraz  

za właściwy stan techniczny swojego roweru, umożliwiający mu panowanie nad nim w każdej 

sytuacji. Należy uwzględnić fakt, że niektóre odcinki trasy mogą być trudniejsze technicznie  

(np.: podjazdy, zjazdy, droga szutrowa, droga gruntowa, nierówności i ubytki w nawierzchni). 

11. Uczestnicy rajdu powinni we własnym zakresie zadbać o dostosowanie ubioru do panujących 

warunków atmosferycznych. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się jazdę w kaskach rowerowych 

oraz – w przypadku, gdy uczestnik otrzymał od Organizatora – koszulkach rajdowych. 

12. Przed startem Koordynator rajdu krótko przedstawi uczestnikom przebieg trasy rajdu  

z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych oraz zasady obowiązujące na trasie rajdu. 

13. Zakończenie rajdu ma miejsce na mecie ROSIR Rydułtowy – powrót uczestników odbywa się  

we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. 

14. Organizator zapewni uczestnikom rajdu: pomoc techniczną w przypadku awarii roweru podczas 

uczestnictwa w rajdzie (nieobejmującą kosztu części zamiennych), opiekę medyczną od startu  

do zakończenia rajdu, posiłek regeneracyjny na mecie rajdu, okolicznościowe koszulki, gadżety 

odblaskowe. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator nie gwarantuje wszystkim zgłoszonym 

koszulek/gadżetów odblaskowych/ posiłków (o ich otrzymaniu decyduje kolejność zgłoszeń). 

15. Organizator przewidział nagrody dla uczestników konkursów i zawodów, które odbędą się  

po zakończeniu rajdu na terenie boiska treningowego na ROSIR Rydułtowy. 

16. Naruszenie zapisów niniejszego regulaminu i niestosowne zachowanie skutkować mogą 

wykluczeniem danej osoby z rajdu. 

 



 3 

§ 4 

Zgłoszenia, warunki uczestnictwa 

1. Udział uczestników w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik bierze udział w rajdzie 

wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnicy przyjmują  

do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym. 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonywać: 

a) telefonicznie pod numerami tel. 32 412-09-61 oraz 32 453 99 79 w godzinach pracy urzędu, 

b) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a 

w  Wydziale Promocji, Kultury i Sportu/III piętro pok. 313 w godzinach pracy urzędu. 

3. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz zaznaczyć, czy uczestnik(-

czka) jest pełnoletni(-a)/ niepełnoletni(-a). Rejestracji można dokonywać do 23 sierpnia 2019 r.   

4. Każdy uczestnik jest zobowiązany w dniu rajdu do złożenia w Biurze Rajdu formularza z akceptacją 

zasad zawartych w Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację ich wizerunku 

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, według zasad określonych w § 5, stanowiącego 

załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Zgłoszenia po terminie wymienionym w ust. 3 regulaminu (w tym w dniu rajdu) będą możliwe 

wyłącznie za zgodą Organizatora i w razie niewyczerpania limitu zgłoszeń bez gwarancji otrzymania 

świadczeń wymienionych w § 3 ust. 14-15 regulaminu. 

6. W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się 

w dniu imprezy w godz. 8.00-10.30 w Biurze Rajdu wraz z dokumentem tożsamości oraz 

formularzem, o którym mowa w ust. 4.  

7. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w  rajdzie pod warunkiem przekazania 

Organizatorowi zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz formularza, o którym mowa w ust. 4. 

8. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, 

która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.  

W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny należy przedłożyć 

Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w rajdzie wyrażoną  

na formularzu, o którym mowa w ust. 4. 

9. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w imprezie. 

10. Wpisanie się na listę uczestników rajdu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów 

niniejszego regulaminu. 

11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

12. Organizator ma prawo do ograniczenia liczby startujących w rajdzie i wcześniejszego zakończenia 

zapisów w przypadku osiągnięcia odpowiednio wysokiej liczby zgłoszeń. 

 

§ 5 

Dane osobowe, wykorzystanie wizerunku 
1. Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi  

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

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 
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2. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników rajdu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 

dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

3. Administratorem danych osobowych jest Starosta Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 

Wodzisław Śląski). 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym: 

iod@powiatwodzislawski.pl, tel. 32 41 20 939. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia 

i promocji rajdu oraz odbioru nagród w konkurencjach sprawnościowych.  

6. Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku  

– w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.  

7. Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r. 

8. Uczestnikom przysługują prawa do:  

1) dostępu do swoich danych osobowych,  

2) sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

3) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rajdzie. 

11. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Udział w Rajdzie  Rowerowym uzależniony jest od udzielenia przez uczestnika zezwolenia  

na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w przekazach telewizyjnych  

lub  multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika 

wizerunku na potrzeby organizacji niniejszego rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością 

prowadzoną przez Organizatora na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1231). Uczestnik 

udziela zezwolenia poprzez podpisanie formularza, o którym mowa w § 4 ust. 4. W przypadku osoby 

niepełnoletniej zezwolenia udziela rodzic albo opiekun prawny. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych 

z udziałem w rajdzie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu wyrządzone 

osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez uczestników 

wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez 

uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki 

mailto:iod@powiatwodzislawski.pl
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naruszenia przepisów Ustaw – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1990  

ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 341 ze zm.). 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu,  

jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu 

rajdu.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich 

uczestników rajdu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu w uzasadnionych przypadkach, 

jak również do dokonania zmian niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość 

odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin. 

8. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

  

 
 


