
Regulamin Rajdu Rowerowego

Bajtel na kole

1. Organizator: 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Mysłowicach

ul. Ks. N. Bończyka 32 z ,41-400  Mysłowice

telefon: (32)  317 18 17 / (32) 317 18 02

e-mail: a.berzowska@mosir.myslowice.pl

strona internetowa: www.mosir.myslowice.pl

2. Współorganizator:

Rowerowe Mysłowice

3. Termin i miejsce:

 Rajd rowerowy z”Bajtel na kole” ma charakter wirtualny. Co oznacza, że każdy 

uczestnik sam wyznacza sobie trasę i dystans,

 Oficjalny termin rajdu rowerowego kończy się w dniu 07.06. 2020 roku.

4. Warunki uczestnictwa:

 W rajdzie rowerowym mogą brać udział tylko osoby niepełnoletnie,

 Dzieci i młodzież muszą startować pod opieką osób dorosłych.

 Zgłoszenia osób niepełnoletnich muszą być realizowane tylko przez ich 

opiekunów/osoby dorosłe.

 Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz 

obowiązującymi przepisami.

5. Limit czasu:

 Rajd rowerowy należy ukończyć do 07.06.2020 roku.

6. Zgłoszenia:

http://www.mosir.myslowice.pl/
mailto:imprezy@mosir.myslowice.pl


 Zgłoszenia do rajdu rowerowego przyjmowane będą od 13.05.2020 roku do dnia 

25.05.2020 roku do godziny 24.00 przez formularz na stronie 

https://mosir.myslowice.pl/zawody/bajtel-na-kole-rajd-rowerowy-z-okazji-dnia-dziecka/

 W rajdzie rowerowym Bajtel na kole mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby 

niepełnoletnie będące pod opieką osoby dorosłej, 

 Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby 

dorosłe,

 Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny,

 Limit uczestników wynosi 100 dzieci.

7. Klasyfikacja:

 Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa 

sportowego. Każdy uczestniczy w rajdzie rowerowym wyłącznie tylko dla siebie, nie 

występuje żadna forma rywalizacji,

 Ze względu na formułę, nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.

 Aby ukończyć rajd i otrzymać pamiątkowy dyplom, medal oraz koszulkę należy do 

07.06.2020 roku odwiedzić na rowerze n/w miejsca:

 Obiekt Wesoła Fala,

 Park Słupna, 

 Kąpielisko Hubertus,

 Park „Pod Czołgiem” w Brzęczkowicach,

 Kapliczka Jarlików (św. Jana Chrzciciela)

 Hala widowiskowo – sportowa MOSiR Mysłowice

 W każdej podanej lokalizacji należy wykonać zdjęcie na którym będzie znajdować się 

uczestnik rajdu oraz jego rower. Zdjęcie powinno zostać wykonane w taki sposób aby 

można było bez wątpliwości rozpoznać lokalizację. 

 Po ukończeniu rajdu  uczestnicy proszeni są o umieszczenie zdjęć na dedykowanym 

wydarzeniu w serwisie społecznościowym Faceboook i otagowanie ich hasztagiem 

#BajtelnaKole albo o przesłanie pakietu zdjęć na adres e-mail 

bajtelnakole@mosir.myslowice.pl

8. Postanowienia końcowe:

 Decydując się na start w rajdzie rowerowym rodzic/opiekun prawny zaświadcza, że stan 

zdrowia uczestnika umożliwia mu udział w w/w imprezie sportowej. Organizator nie 

zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności 



cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub 

uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga 

organizator.

 Każdy uczestnik oraz opiekun / rodzic ma obowiązek zapoznania się z regulaminem 

rajdu rowerowego Bajtel na kole i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik oraz opiekun / rodzic akceptuje niniejszy

regulamin.

9. Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

1. Dane osobowe uczestników  rajdu rowerowego Bajtel na kole będą przetwarzane  celach
organizacji, promocji oraz nagrodzenia uczestników 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 takie jak: adres e-mail, imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, nazwa
klubu 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. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska na
stronach internetowych, MOSiR-u, oraz na profilach internetowych zarządzanych przez w/w
takich jak Facebook, YouTube,

5. 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. 

6. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym

a dane nie podlegają profilowaniu.
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
10. 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.

11. 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 



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

13. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie i czasowo
wykorzystanie  wizerunku  przez  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Mysłowicach  z
siedzibą w Mysłowicach przy ul.  Ks. N. Bończyka 32z obejmujące utrwalanie,  obróbkę,
powielanie  i  wykorzystanie  wykonanych  zdjęć  oraz  materiałów  filmowych
przedstawiających jego osobę do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych
zawodów sportowych pod nazwą "Bajtel na kole". Zgoda obejmuje również umieszczanie i
publikowanie  zdjęć  i materiałów filmowych zawierających  wizerunek  za  pośrednictwem
dowolnego  medium,  włączając  w  to  publikacje  na  stronie  internetowej  MOSiR-u,  na
profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w
lokalnych mediach i prasie. 


