Regulamin „2.Podkarpackiego Rajdu Rowerowego Green Velo”
1. Organizator
Powiat Stalowowolski

2. Cel imprezy
Promocja walorów turystycznych Województwa Podkarpackiego, Powiatu Stalowowolskiego
i Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo” oraz aktywnego i zdrowego trybu życia.
Rajd nie ma charakteru wyścigu, to impreza typowo rekreacyjna.

3. Termin
9 czerwca 2019 r.

4. Trasa rajdu
Stalowa Wola – Pysznica – Kłyżów – Zarzecze – Wólka Tanewska – Ulanów – Wólka Tanewska
– Zarzecze – Kłyżów – Pysznica - Stalowa Wola (łączna długość – ok. 52 km). Organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany trasy rajdu.

5. Start i meta
Rajd rozpocznie się na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, a
zakończy na Centralnym Placu Zabaw w Stalowej Woli.

6. Warunki uczestnictwa
● udział w rajdzie jest bezpłatny
● każdy uczestnik rajdu musi być obowiązkowo wyposażony w kask rowerowy i używać go
podczas jazdy
● każdy uczestnik poniżej 18 roku życia musi posiadać kartę rowerową, a udział w rajdzie
może wziąć tylko pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub opiekuna prawnego. Karta
rowerowa nie będzie wymagana od dzieci podróżujących w fotelikach oraz przyczepkach
rowerowych. Dzieci te, nie są formalnymi uczestnikami rajdu. Za takich uznawani są
rowerzyści podróżujący samodzielnie
● liczba uczestników rajdu ze względów organizacyjnych jest ograniczona do 250 osób i o
możliwości wzięcia udziału w imprezie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapisy na rajd
będą odbywały się w dniach od 3 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania
limitu miejsc w Starostwie Powiatowym – pokój nr 114 (w godzinach 7.30-15.30)
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● w rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim. Trasa
rajdu prowadzona jest przy nieograniczonym ruchu drogowym
● uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu
drogowego oraz zaleceń organizatorów
● bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

7. Program
- godz. 8.30-9.30 - (parking przed budynkiem Starostwa Powiatowego) – zbiórka,
potwierdzenie uczestnictwa w rajdzie
- godz. 9.30 – start rajdu i przejazd trasą: Stalowa Wola – Pysznica – Kłyżów – Zarzecze –
Wólka Tanewska – Ulanów
- godz. 11.30 – postój na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego „Błękitny San” w Ulanowie,
połączony z poczęstunkiem dla uczestników rajdu
- godz. 13.00 – powrót trasą: Ulanów – Wólka Tanewska – Zarzecze – Kłyżów – Pysznica Stalowa Wola
- godz. 15.00 – zakończenie rajdu na Centralnym Placu Zabaw w Stalowej Woli, wręczenie
uczestnikom pamiątkowych medali

8. Zgłoszenia
Zapisy na rajd będą odbywały się w dniach od 3 czerwca 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. lub do
wyczerpania limitu miejsc w Starostwie Powiatowym – pokój nr 114 (w godzinach 7.3015.30). Organizator rajdu zastrzega, że nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji miejsc.
Zapisu trzeba dokonać osobiście.

9. Postanowienia porządkowe
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. W trakcie rajdu
zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
Niestosowanie się do zasad regulaminu oraz zaleceń organizatorów, grozi wykluczeniem
spośród uczestników imprezy.

10. Odpowiedzialność uczestników
Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną
odpowiedzialność cywilną, karną oraz materialną za wszelkie straty i szkody, jakie
spowoduje. Akceptując regulamin, uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń przeciwko
organizatorowi, sponsorom oraz innym uczestnikom imprezy, w związku z wypadkami lub
stratami i szkodami związanymi z imprezą.
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11. Ubezpieczenie uczestników
Każdy uczestnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu NNW, które zapewnia organizator.

12. Materiały promocyjne i wizerunek uczestników
a) Rajd jest imprezą o charakterze publicznym, w trakcie Rajdu będą wykonywane
zdjęcia oraz nagrania zawierające wizerunek uczestników do filmu promującego
Województwo Podkarpackie, Powiat Stalowowolski i Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo.
b) W nagraniach oraz zdjęciach, które zostaną rozpowszechnione, uczestnik stanowić
będzie jedynie szczegół całości Rajdu.
c) Stworzenie filmu jest formą realizacji celu organizacji Rajdu - promocji walorów
turystycznych

Województwa

Podkarpackiego,

Powiatu

Stalowowolskiego

i

Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo”.
Podstawa prawna: art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

13. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Stalowowolski, siedziba: Starostwo
Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09,
powiat@stalowowolski.pl
2) Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
3) Cele przetwarzania danych osobowych:
a) organizacja Rajdu na podstawie Regulaminu wydarzenia (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. b) RODO),
b) rozliczenie realizacji Rajdu w związku z jego dofinansowaniem przez Województwo
Podkarpackie (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz Ustawa z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
c) prowadzenie działań promocyjnych Powiatu Stalowowolskiego oraz Województwa
Podkarpackiego i Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym);
4) Dane są przekazywane do firmy ubezpieczeniowej oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego.
Wizerunek umieszczony na zdjęciach oraz w filmie będzie opublikowany na stronie
www.stalowowolski.pl oraz na portalu społecznościowym Powiatu Stalowowolskiego:
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www.facebook.com Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook
znajdują się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Zdjęcia oraz film z rajdu mogą być również wykorzystywane jako materiał promujący
Województwo Podkarpackie oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
Serwery przechowujące dane gromadzone na portalu FACEBOOK umieszczone są w USA i
Europie – dane mogą być więc przekazywane poza obszar UE, Lichtensteinu, Islandii,
Norwegii.
5) Okres, w którym dane będą przechowywane wynika z instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej.
6) Ma Pan/i prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00,
d) w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do
usunięcia danych, ich przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych;
7) Podanie danych tj. imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania jest konieczne ze względu
na regulamin i organizację Rajdu, w tym jego rozliczenie w Urzędzie Marszałkowskim w
Rzeszowie. Osoba, która nie poda tych danych nie może wziąć udziału w Rajdzie. Nr telefonu
jest pomocny przy organizacji Rajdu. Jego niepodanie nie wpływa na warunek uczestnictwa w
Rajdzie, ale może utrudnić kontakt w przypadku zmiany terminu wydarzenia lub przekazania
informacji organizacyjnych.
*Co to jest RODO?
RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Jest to akt
prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

14. Załączniki do Regulaminu Rajdu stanowią:
1) Karta zgłoszenia uczestnictwa
2) Zgoda opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem „2.Podkarpackiego Rajdu Rowerowego
Green Velo” i w pełni go akceptuję.
………………………………………………….…………………………………………
Data, czytelny podpis
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