
Regulamin 5. Charytatywnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego 

 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ZWANY DALEJ ORGANIZATOREM) 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, 

ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, reprezentowany przez Dyrektora - Pana Łukasza Muschiola, który 

jest dostępny w poniedziałek w godzinach 8:00-9:00 pod numerem telefonu 338536550  

i adresem e-mail opkis@brenna.org.pl 

 

2. ORGANIZATOR: 

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 

3. CEL IMPREZY: 

- popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, 

- stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku, 

- przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

- zebranie środków na rehabilitację Zosi 

 

4. TERMIN I MIEJSCE RAJDU: 

3 lipca 2022 r. (sobota) – start o godz. 11:00 

9:30-10:30 – biuro rajdu – harmonogram rajdu w pkt. 14 regulaminu 

Start i meta rajdu oraz biuro rajdu znajdują się na w Ośrodku „Pod Brandysem” w Górkach 

Wielkich przy ulicy Sportowej 8. 

 

5. TRASA RAJDU I DYSTANS: 

Start: Ośrodek „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich, ul. Sportowa 8 następnie poruszamy się  

ul. Sportową do przejazdu na nowopowstałą ścieżkę rowerową, dojazd do ul.  do ul. Nowy Świat, 

następnie w kierunku Pizzeri ”U Hajdy”, przed którą skręcamy w ul. Spokojną, ul. Czarny Las, ul. 

Majowa, powrót do ul. Nowy Świat, ul. Krzywaniec, ul. Wiejska, ul. Zalesie w kierunku ul. Nowy Świat 

i powrót na ścieżkę rowerową, następnie wjazd na ul. Sportową i powrót do Ośrodka „Pod 

Brandysem” 

Mapa z trasą rajdu zostanie opublikowana do 27.06.2022 r. 

Dystans: ok. 10 km 

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA: 

a) w rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower zgodnie  

z obowiązkowym wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 

mailto:opkis@brenna.org.pl


grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany). 

 
b) uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą umieścić na 
rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na 
rowerze. 
 
c) Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – 
prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby 
dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (druk do 
pobrania na stronie www.mieszkaniec.brenna.org.pl lub przy zapisach w biurze rajdu). 
 
d) Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 
 
e) wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego  
oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję, Straż lub 
Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń 
funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora. 
 
f) w trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz niezaśmiecanie 
trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków 
odurzających. 
 
g) uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed 
deszczem.  
 
h) przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora. W razie niepowiadomienia 
Organizatora o wycofaniu się z rajdu uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej. 
 
i) zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo). 
 
j) przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat  
i stosowne uprawnienia. 
 
k) organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone 
podczas rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami. 
 
l) organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone podczas transportu rowerów.  
Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na 
odpowiedzialność opiekunów prawnych, którzy podpisali oświadczenie. Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział. 
 
ł) ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z 
zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 
uczestników od jego stosowania. W sprawach nieujętych w regulaminie oraz sprawach spornych 
decyduje Organizator. 
 
 
 
 

http://www.mieszkaniec.brenna.org.pl/


 
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

- dane osobowe uczestników rajdu imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miejscowość, adres e-mail, 
nr telefonu oraz imię, nazwisko i nr telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie ewentualnego 
wypadku uczestnika na trasie – numer ICE) będą przetwarzane w celach organizacji, przeprowadzenia 
rajdu, później będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

- przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia, 
nazwiska na stronie internetowej www.brenna.org.pl, www.bgtimesport.pl, profilach 
społecznościowych Gminy Brenna, w miesięczniku Wieści znad Brennicy redagowanym przez 
Organizatora, 

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
w szczególności z Ustawą z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1000), art. 6. Ust. 1 lit a 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2017 poz. 1219) oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – 
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art. 172);  

- poprzez akceptację regulaminu przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do 
moich danych, prawo do ich poprawiania i usunięcia oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Jestem świadomy, że posiadam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz 
niezbędne do udziału w biegu. 

- w trakcie zawodów dopuszcza się rejestracji zawodów w postaci wizualnej, audio oraz 
audiowizualnej (fotografie, nagrania audio, nagrania video) przez Organizatora w celu uwiecznienia 
zawodów oraz promocji wydarzenia i imprez Organizatora na www.brenna.org.pl, profilach 
społecznościowych Gminy Brenna (Facebook, YouTube, Instagram), w miesięczniku Wieści nad 
Brennicy  

- Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania. 

 
- Organizator będzie podpowierzać dane osobowe w zakresie (imię i nazwisko, data urodzenia, 
płeć, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu oraz imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby, którą 
należy powiadomić w razie wypadku uczestnika na trasie – numer ICE): 
1. BGTimeSport Bartłomiej Golec z siedzibą w Żabnicy, 34-350, ul. Ks. Karola Śmiecha 20 do 

realizacji pomiaru czasu dla OPKiS, 
2. firmie H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-829, ul. Franklina Roosevelta 22 dostawcy usług 

hostingowych w celu realizacji pomiaru czasu dla OPKiS, 
3. firmie Jan Dembicki VIPserv.org, z siedzibą w Warszawie,  

01-497, ul. Hery 25B/53, dostawcy usług związanych z serwerem w celu realizacji pomiaru 
czasu dla OPKiS. 

- Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania imprezy oraz archiwizacji. 
 
 

http://www.brenna.org.pl/
http://www.bgtimesport.pl/
http://www.brenna.org.pl/


8. ZGŁOSZENIA: 
a) rejestracja uczestników za pośrednictwem formularza na stronie www.brenna.org.pl (kalendarz 
imprez – czerwiec – 5. Charytatywny Rodzinny Rajd Rowerowy) lub osobiście w siedzibie 
Organizatora w godzinach pracy Informacji Turystycznej poprzez formularz elektroniczny 
udostępniony tamże. 
 
b) rejestracja w dniu rajdu w biurze rajdu w godzinach 9:30-10:30, o ile  wcześniej limit uczestników 
nie zostanie wyczerpany. 
 
c) przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie ze swoimi 
danymi osobowymi oraz akceptacją regulaminu rajdu. Za osoby do 18 r.ż. oświadczenie składają 
rodzice lub opiekunowie. Druk oświadczenia dostępny na stronie www.brenna.org.pl 
w siedzibie Organizatora bądź w Biurze Rajdu w dniu imprezy. 
 
9. LIMIT UCZESTNIKÓW: 
Przewidziano limit uczestników – 100. 
 
10. OPŁATY 
Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
 
Wydarzenie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Brennej na rok 2022. 
 
 
11. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
a) rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość  
i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. 
 
b) uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności 
zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie 
przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną, itp. 
 
c) trasę należy pokonać w wyznaczonym limicie czasowym, tj. do 12:30. Uczestnicy, którzy nie 
ukończą rajdu w wyznaczonym limicie czasowym przestają być uczestnikami rajdu. 
 
d) organizator nie zapewnia serwisu rowerowego podczas rajdu. 
 
 
12. ŚWIADCZENIA OD ORGANIZATORÓW 
- bezzwrotny numer startowy, 
- pamiątkowy gadżet, 
- opieka medyczna na czas rajdu, 
- oznaczona trasa rajdu, 
- bon na poczęstunek do wykorzystania w Ośrodku „Pod Brandysem” po rajdzie. 
 
 
13. QUIZY I NAGRODY 
Przewidziano nagrody w postaci voucherów dla uczestników zabaw, quizów i zawodów 
przeprowadzonych w Ośrodku „Pod Brandysem” po zakończeniu rajdu. 
 
 
 

http://www.brenna.org.pl/


14. HARMONOGRAM RAJDU 
- 9:30-10:30 – zgłoszenia do rajdu, pobieranie numerów startowych i pakietów, 
- 10:50 – zbiórka uczestników rajdu 
- 11:00 – start rajdu,  
- ok. 12:15 – dojazd do mety rajdu, 
- 12:30-13:00 – realizacja bonów na posiłek, quiz z wiedzy o Gminie Brenna, 
- ok. 13:00 – zakończenie imprezy. 
 

UWAGA! 
Uczestnicy rajdu będą wpuszczani na trasę rajdu w grupach 15-osobowych co 5 minut. 

Regulamin obowiązuje w dniu 07.03.2022 r. 
 
ORGANIZATOR 


