
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO DOOKOŁA GMINY ŻELECHÓW  

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

 

                                                       I.  ORGANIZATORZY 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie 

Towarzystwo Historyczne Żelechów 

II.   NAZWA IMPREZY 

1. Impreza nosi tytuł: Rajd Rowerowy dookoła Gminy Żelechów „Cudze chwalicie, 

swego nie znacie”. 

2. W Regulaminie używa się skróconej nazwy „Rajd”. 

III. CELE IMPREZY 

1. Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez indywidualne uczestnictwo  

w turystyce rowerowej. 

2. Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych gminy 

Żelechów. 

3. Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się rowerzystów w ruchu drogowym. 

4. Integracja społeczności lokalnej. 

IV. TERMIN I MIEJSCE, TRASA 

1. Rajd odbędzie się 28 września 2019 r. (sobota) w godz. 10.00-14.30. 

2. Start w Parku Miejskim, rozwiązanie rajdu w MGOK Żelechów. 

3. Trasa: Żelechów - Kotłówka - Zakrzówek - Huta Żelechowska - Gózdek - Łomnica - 

Stary Goniwilk - Kalinów - Nowy Goniwilk - Piastów - Gąsiory - Władysławów - 

Stefanów - Nowy Kębłów - Żelechów. 

4. Zapisy na listę startową uczestników Rajdu od 9.30 w Parku Miejskim w Żelechowie. 

5. W przypadku niesprzyjającej pogody Rajd nie odbędzie się. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności 

i przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego oraz do bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom służb zabezpieczających Rajd (policja i straż 

pożarna). 

2. Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się 

po drogach(karta rowerowa). 

3. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci.  

4. Uczestnicy niepełnoletni  do lat 15 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką rodzica 

lub pełnoletniego opiekuna. 

5. Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w Rajdzie za pisemną zgodą 

rodzica lub prawnego opiekuna. 



6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru - wskazane jest, aby każdy dokonał 

przeglądu. 

7. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 

8. Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność. 

9. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych i kamizelek odblaskowych. 

10. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują 

wykluczenie z Rajdu. 

11. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

12. Powrót po zakończeniu Rajdu odbywa się we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność.  

13. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE RAJDU 

1. Jadąc należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 5-30 m. 

2. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na 

drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. 

3. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów. 

4. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych. 

5. Zabrania się wyprzedzania służb pilotujących i prowadzących  Rajd. 

6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z wcześniejszym upewnieniem 

się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej 

zasygnalizowany. 

7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się 

poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie. 

8. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy. 

9. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu 

Rajdu. 

10. Organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki 

spowodowane przez uczestników Rajdu. 

11. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie 

poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników. 

12. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej. 

VII. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ: 

1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających. 

2. Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych. 

3. Niszczenia przyrody. 

4. Indywidualnej jazdy rowerem osoby niepełnoletniej bez opiekuna. 

5. Używania szklanych pojemników, butelek, itp. 

6. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatorów. 

VIII. ZGŁOSZENIA 

1. Udział w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia należy składać osobiście lub telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Żelechowie, tel. 25 754 11 60. 



3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia się podaniem imienia 

i nazwiska. Na podstawie telefonicznego lub osobistego zgłoszenia uczestnik zostanie 

wpisany na listę startową. Można również dokonać zgłoszenia bezpośrednio przed 

rozpoczęciem Rajdu (zapisy od godz. 9.30). 

4. Każdy uprzednio zgłoszony uczestnik zobowiązany jest w dniu Rajdu do 

potwierdzenia swojej obecności na starcie (własnoręczny podpis na liście startowej). 

                           IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik zgłaszając się do uczestnictwa w Rajdzie zgadza się na wykorzystanie jego 

danych osobowych do celów Rajdu. 

2. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu oraz oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

celów Rajdu i zgodą na przetwarzanie wizerunku w celach związanych z jego 

promocją (zdjęcia, nagrania filmowe). 

3. Wpisując się na listę uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie 

zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie 

mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, 

oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział w Rajdzie osób 

niezgłoszonych i niebędących na wykazie listy startowej. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących 

przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

6. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decydują Organizatorzy Rajdu, 

którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Żelechowie z siedzibą: ul. Traugutta 5, 08-430 Żelechów,  

tel. 25 754 11 60. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Stefan Książek, mail kontaktowy:  

iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w Rajdzie 

Rowerowym dookoła Gminy Żelechów „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.  

4. Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,  

w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz ze statutu MGOK w Żelechowie. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału 

w Rajdzie. 

6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, 

minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

7. Administrator nie będzie przekazywał/powierzał Państwa danych innym 

instytucjom/podmiotom, za wyjątkiem publikacji wizerunku uczestników na stronie 

internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, na Facebooku Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Żelechowie, stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie 

oraz w lokalnych portalach informacyjnych i w prasie. 

8. Publikacja wizerunku, o której mowa w ust. 7, odbędzie się na podstawie akceptacji 

przez Państwa Regulaminu Rajdu. 

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. 

10. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując 

korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres:  

iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem 

właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu. 

14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

15. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub 

dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, 

informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych 

prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych. 
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