REGULAMIN VII RAJDU ROWEROWEGO „DBAMY O NASZE OSIEDLA”
STOWARZYSZENIA NA NRZECZ OCHRONY ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI
W POZNANIU SMOCHOWICE-KRZYŻOWNIKI – KIEKRZ 15.09.2018
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje na trasie przejazdu rowerowego imprezy plenerowej

2.

3.
4.

5.

II.

niemasowej o nazwie Rajd Rowerowy „Dbamy o nasze osiedla”, w dniu 15.09.2018,
oraz na mecie rajdu tj. terenie Stajni Kaliński w Poznaniu ul. Sanatoryjna 9, zwanej
dalej „Imprezą”.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą
przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba
przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do
postanowień niniejszego Regulaminu.
Uczestnictwo w imprezie oraz wejście na teren mety imprezy oznacza akceptację
postanowień Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym
przeprowadzana jest Impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.
Organizatorem Imprezy jest Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina
Zieleni w Poznaniu 60-434 Poznań ul. Człuchowska 45 oraz Miasto Poznań.
CELE RAJDU

1. Poznanie walorów krajoznawczych i krajobrazowych najbliższych okolic Poznania
2. Popularyzowanie turystyki rowerowej jako jednej z atrakcyjnych form aktywnego

wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół
3. Zdobywanie odznak, turystyki kwalifikowanej i regionalnej
4. Nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni

III.

ORGANIZATORZY

1. Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu
2. Miasto Poznań

IV.
•
•
•
•

PODMIOTY WSPIERAJACE IMPREZĘ
Stajnia Kaliński
Klub Turystyki Rowerowej "Sigma” w Poznaniu
Rada Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
Rada Osiedla Kiekrz

V.

PATRONAT HONOROWY
Przewodniczący Rady Miasta Poznania pan Grzegorz Ganowicz,
Prezydent Miasta Poznania pan Jacek Jaśkowiak

VI.
•
•
•
VII.
•
•

KIEROWNICTWO RAJDU
Kierownictwo Rajdu: – Robert Błoszyk 798 555 673
Kierownictwo Trasy – Ryszard Rurka 602 463 586
Koordynator na mecie Sławomir Fiszer 502 626 349
TERMIN I MIEJSCE RAJDU
VII Rajd rowerowy pod nazwą “Dbamy o Nasze Osiedla” odbędzie się bez względu
na pogodę w sobotę 15 września 2018 roku.
Start imprezy o godzinie 13.00, miejsce zbiórki teren przed Szkołą Podstawową nr 57
im. Józefa Kostrzewskiego ul. Leśnowolska 35 Poznań.
Meta rajdu na terenie Stajni Kaliński ul. Sanatoryjna 9 w Poznaniu będzie otwarta od
godz. 15.00.

VIII.
TRASY RAJDU
Planowana jest jedna trasa rajdu i wiedzie w większości drogami leśnymi i mało uczęszczanymi
odcinkami dróg publicznych: Smochowice ul Leśnowolska – teren lasów Poznańskich – ulica
Nad jeziorem wzdłuż Jeziora Kierskiego -ul. Chojnicka – Stajnia Kaliński ul. Sanatoryjna 9
Poznań (meta).
IX.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje

kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia z podaniem ilości osób należy dokonać do 14.09.2018 godz.15.00 drogą

3.

X.
1.
2.
3.

4.

5.

elektroniczną na adres rbloszyk@wp.pl lub pod następującymi numerami telefonów:
798 555 673 oraz 602 463 586.
Uczestnicy mogą również dokonać zapisu na rajd bezpośrednio na starcie imprezy,
jednakże w tym przypadku organizatorzy nie gwarantują wszystkich świadczeń na
mecie imprezy. Wszelkie informacje można uzyskiwać również pod wskazanymi
numerami telefonów.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA
TERENIE IMPREZY
Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny, bezpłatny.
Udział w Imprezie odbywa się na własną odpowiedzialność.
Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub
opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną
odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w imprezie lub znajdują
się na terenie mety Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać
postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora,
mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
broni lub innych
niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych,
wyrobów

pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub
substancji psychotropowych.
6. Zakazuje się wprowadzania na teren mety imprezy psów bez kagańca.
7. Wszyscy uczestnicy Imprezy zobowiązani są do :
• posiadania sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu
Drogowego
• stosowanie się do poleceń Kierownika Rajdu oraz Kierownika Trasy
• Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
• Przestrzegania przepisów ochrony przyrody
8. Uprzejmie informujemy, że podczas imprezy mogą być wykonywane fotorelacje lub

zapisy filmowe w celu rozpowszechniania w różnych formach m.in. za pośrednictwem
stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże
się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.
9. Niniejszy Regulamin jest dostępny: u przedstawicieli Organizatora na terenie Imprezy
oraz
udostępniony
został
na
stronie
internetowej
Organizatora:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-rzecz-ochrony-Zachodniego-KlinaZieleni-w-Poznaniu-139393339594763/ oraz stronach podmiotów wspierających
Klubu Turystyki Rowerowej :Sigma” www.ktrsigma.com.pl, oraz Rady Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice www.krzyzowniki-smochowice.pl
10. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
XI.

UPRAWNIENIA

Organizatorzy zapewniają dokonującym w terminie zgłoszeń uczestnikom:
•
•
•
•
•
•
XII.

Ciepły posiłek na mecie rajdu
Udział w konkursach z nagrodami
Zabawy dla dzieci
Drużynom – dyplomy uczestnictwa
Punkty do odznaki turystyki kwalifikowanej
Bezpłatny wstęp na koncerty muzyczne w ramach „Kierskiego Festiwalu”
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego
Klina Zieleni w Poznaniu mające siedzibę 60-434 Poznań ul. Człuchowska 45
2. Z administratorem można kontaktować się poprzez maila rbloszyk@wp.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla
organizacji, przeprowadzenia i promocji Imprezy, uczestnictwa w konkursach, wyłonienia
zwycięzców i odbioru nagród.
4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego zostaną
bezzwłocznie usunięte po zakończeniu Imprezy.
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr

119) – w zakresie uczestnictwa w Imprezie, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie
zgody na publikacje wizerunku i udziału w konkursach.
6. Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy,
kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.
7. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie
imprezy. Nie wniesienie sprzeciwu odnośnie publikacji wizerunku oraz dobrowolny udział
w konkursach jest wyraźnym działaniem potwierdzającym zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych
musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.
8. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Uczestnicy Imprezy posiadają dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
10. Można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Dane osobowe uczestnika w postaci jego wizerunku będą przetwarzane przez Organizatora
w celach promocyjnych (wydawania materiałów promocyjnych) i rozpowszechniania
działań Organizatora, na podstawie utrwalonego przebiegu Imprezy w formie zapisu
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych
i promocyjnych Stowarzyszenia na rzecz Ochrony zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu,
Miasta Poznań i podmiotów wspierających Imprezę, w szczególności poprzez umieszczanie
fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych.
12. Każdy kto uczestniczy z Imprezie i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań
Organizatora jest obowiązany zgłosić to pisemnie do administratora na adres:
Stowarzyszenie na rzecz ochrony Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu 60-434 Poznań ul.
Człuchowska 45.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XIII.
•
•
•
•

Członkowie PTTK ubezpieczeni są
NW zgodnie z zasadami określonymi
w zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK.
Uczestnicy nie zrzeszeni w PTTK powinni ubezpieczyć się indywidualnie.
Organizatorzy Imprezy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników Rajdu osobom trzecim, a uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za
szkody wynikłe z jego winy
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora
Imprezy.

