
REGULAMIN PIERWSZEGO RODZINNEGO MYSŁOWICKIEGO
RAJDU ROWEROWEGO

1. Zasady zachowania uczestników przejazdu rowerowego:
Przejazd rowerowy będzie odbywać się przy ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy 
przejazdu rowerowego zobowiązani są do:

 Przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 
organizatora przejazdu rowerowego

 Ze względu na rekreacyjny charakter przejazdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na
trasie przejazdu rowerowego, przejazd rowerowy nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest 
zabronione.

 Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość 
miedzy rowerami 3-5 m

 Każdy uczestnik przejazdu rowerowego zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do 
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w 
szyku,

 Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i 
hamowanie,

 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego
jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, 
łące lub polanie, 

 Uczestnicy przejazdu rowerowego powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków 
atmosferycznych w dniu przejazdu rowerowego. Zaleca się używanie podczas przejazdu 
rowerowego kasku ochronnego.

 Grupie towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.

 Grupę zamyka osoba ze służb porządkowych, która ma umieszczony na kamizelce bezpieczeństwa 
napis: Koniec Rajdu. 

 Osoby dorosłe uczestniczą w przejeździe rowerowym indywidualnie, a osoby niepełnoletnie pod 
opieką rodziców lub opiekunów. Organizator przejazdu rowerowego nie zapewnia opieki nad 
niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

 Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia obowiązane są posiadać kartę rowerową i zgodę 
rodziców w uczestnictwie przejazdu rowerowego.

 Każdy z uczestników przejazdu rowerowego bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.

 Uczestnicy niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.

 Po zakończeniu przejazdu rowerowego, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we 
własnym zakresie.

Na trasie zabrania się:
 spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 niszczenia przyrody,

 głośnego zachowywania się,

 zbaczania z trasy przejazdu rowerowego bez zgody organizatora



2. Odpowiedzialność organizatora
 Organizatorzy przejazdu rowerowego nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody 

wynikłe w czasie przejazdu rowerowego, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,

 Udział w przejeździe rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników, 

 Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

 Organizator zapewnia pomoc uczestnikom przejazdu rowerowego w razie awarii własna dętka 
pomoc w wymianie)

3. Ochrona Danych Osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
1. Dane osobowe uczestników Pierwszego Rodzinnego Mysłowickiego Rajdu Rowerowego będą

przetwarzane w celach organizacji i przeprowadzenia w/w zawodów.
2. Administratorem Danych Osobowych jest  Miejski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  z  siedzibą  w

Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
3. Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, miejscowość będą przetwarzane zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  z  Rozporządzeniem  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 ,

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania,
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przeniesienia  danych.
Uczestnik  ma  również  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane od dnia 3.06. do 6.06.2018 roku
6. Osoby,  których  dane  dotyczą,  mogą  kontaktować  się  z  inspektorem  ochrony  danych  za

pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  pod  adresem  s.kotowicz@mosir.myslowice.pl  we
wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  ich  danych  osobowych  oraz
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest  dobrowolne ale
niezbędne do udziału w zawodach.

9. Uczestnicy  rajdu  rowerowego  wyrażają  zgodę  na  bezterminowe  wykorzystanie  wizerunku,
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 41-400 Mysłowice, ul. Ks. N. Bończyka 32z oraz na
umieszczanie  i  publikowanie  zdjęć  i materiałów  filmowych  zawierających  wizerunek
uczetników  na  stronie  internetowej  MOSiR  (www.mosir.myslowice.pl)  oraz  na  profilach
zarządzanych  przez  MOSiR  takich  jak  Facebook   (www.facebook.com/mosir.lubie.to)  oraz
YouTube w celu informacji i promocji. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź.
zm).

2. Postanowienia końcowe:
 Udział w przejeździe rowerowym jest równoznaczny z zapoznaniem  się i akceptacją niniejszego

Regulaminu.

http://www.facebook.com/mosir.lubie.to
http://www.mosir.myslowice.pl/


 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. 

 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


