
 REGULAMIN
 Metropolitalny Rodzinny Rajd Rowerowy

 §1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Katowickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest:

Stowarzyszenie Forum Katowic, ul. Bankowa 14/522, 40-007 Katowice, NIP 954 28 06 690, REGON
384059984, KRS 0000797979 www.forumkatowic.eu e-mail: forumkatowic@gmail.com

2. Współorganizatorem Katowickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, ul. Andrzeja 12 a, 40-061 Ka-
towice, NIP 634 24 24 781, REGON 277553974, KRS 000009221, www.anioly24.pl
e-mail: anioly@anioly24.pl

3. Organizator oraz współorganizator odpowiedzialny jest za:

a. Rejestrację uczestników.
b. Zapewnienie koordynatora rajdu
c. Promocję rajdu.
d. Ubezpieczenie uczestników rajdu od rajdu OC
e. Przygotowanie regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
f. Przygotowanie trasy Katowickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego
g. Zabezpieczenie opieki medycznej

 §2
CHARAKTERYSTYKA RAJDU

 INFORMACJE OGÓLNE

Metropolitalny Rodzinny Rajd Rowerowy jest imprezą charytatywną.

1. Termin: 25 czerwca 2022 r. (sobota)
2. Trasa Katowickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego:
a) zgodnie mapą  - załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
b) około 9 km, ścieżkami rowerowymi i drogami asfaltowymi. Zalecane rowery trekkingowe, ewentualnie
miejskie.
c)  trasy zostaną oznaczone przez organizatora.
d)  na trasie będą ustawione osoby, kontrolujące prawidłowe pokonanie trasy.
1. Zbiórka: godz. 9.00 – Dolina Trzech Stawów przy Wodnym Placu Zabaw  - wydawanie pakietów.
2. Start/Meta oraz Biuro Rajdu zlokalizowane będą  w okolicy  Wodnego Placu  Zabaw na  Dolina  Trzech
Stawów w Katowicach
3. Rozpoczęcie Rajdu – godz. 10:00.
4. Zakończenie:  Zakończenie  Katowickiego  Rodzinnego  Rajdu  Rowerowego  na  Dolinie  Trzech  Stawów
(Wodny Plac Zabaw)

W przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz) trasa może ulec skróceniu lub przerwaniu.



 §3
CELE RAJDU

1. Promocja aktywnego rodzinnego wypoczynku.
2. Cel charytatywny.
3. Poznanie miejsc ważnych dla historii Katowic i regionu, położonych przy trasie rajdu rowerowego.
4. Popularyzacja rekreacji rowerowej z wykorzystaniem sieci dróg rowerowych miasta Katowice.

 
§4

WARUNKI UCZESTNICTWA
W  KATOWICKIM RODZINNYM RAJDZIE ROWEROWYM

1. W rajdzie rowerowym mogą brać dzieci, młodzież i dorośli.
2. Dzieci do lat 15 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica.
3. Młodzież od 15 roku życia może wziąć udział w rajdzie po wypełnieniu zgody rodzica
4. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej.
5. W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełnia rodzic bądź opiekun prawny. Brak wypełnienia karty
spowoduje odmowę udziału w rajdzie.
6. Niepełnoletni uczestnik rajdu ma obowiązek posiadania karty rowerowej, chyba że przebywa pod opieką
osoby dorosłej.
7. Od uczestników rajdu wymagany jest taki stan zdrowia i kondycji fizycznej, który pozwala na uczestnictwo
w rodzinnym rajdzie na trasie ok. 10 km.
8. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i
ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.
9. Uczestnik rajdu ma obowiązek poinformowania kierownika rajdu o schorzeniach mogących wpływać na
zdrowie i życie uczestnika jak i innych uczestników oraz o zalecanych przeciwdziałaniach tym schorzeniom. 
10. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych wydanych przez
Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy administracji  rządowej (zwłaszcza:
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu), Organizator ma
prawo  do  natychmiastowego  całkowitego  odwołania  lub  przełożenia  rajdu  na  inny  termin,  o  czym
poinformuje uczestników i uczestniczki telefonicznie, e-mailem lub za pomocą swojej strony internetowej.
11. W rajdzie może brać udział maksymalnie 900 uczestników.
12. Uczestnicy rajdu mają obowiązek posiadania przy sobie odpowiedniego obuwia, okrycia wierzchniego,
okrycia przeciwdeszczowego.
13. Uczestnicy  rajdu  mają  obowiązek  posiadania  sprawnego technicznie  roweru,  wyposażonego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zaleca się posiadanie kasku ochronnego (posiadanie kasku rowerowego
jest obowiązkowe dla nieletnich uczestników rajdu).
14. Uczestnik oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach na rowerze.
15. Uczestnik rajdu ma obowiązek posiadania dowodu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).
16. Uczestnik rajdu ponosi odpowiedzialność za szkody przez siebie wyrządzone.

§5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zapisy na rajd są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem strony www organizatora. Podanie danych
osobowych przez uczestnika rajdu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w rajdzie.
2.  Organizator jest Administratorem danych osobowych uczestników i będzie przetwarzał udostępnione
dane osobowe samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, z którymi posiada podpisane stosowne
umowy, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Katowickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.



3.  Uczestnik  poprzez rejestrację  do Rajdu akceptuje regulamin i  wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych
w następujących celach:
a)  imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru
telefonu oraz data urodzenia na potrzeby uczestnictwa w Rajdu.

4.  Inne  podmioty,  które  na  zlecenie  Organizatora  będą  przetwarzały  dane  osobowe  uczestników
w  zakresie  powierzonych  im  czynności  przy  organizacji  Katowickiego  Rodzinnego  Rajdu  Rowerowego
zapewnią przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych w tym z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych, oraz
zapisami  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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane osobowe udostępnione Organizatorowi biegu
będą  przetwarzane przez  Organizatora  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  zgodnie  z
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, a począwszy od 25 maja 2018 r.
także na podstawie 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celach o których mowa w §4
regulaminu.
5. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne do  uczestnictwa  w imprezie  oraz  przekazania
nagród  specjalnych  dla  kategorii  wymienionych  w  §8  pkt  2  .  Uczestnik  jest  uprawniony do  żądania  od
administratora  dostępu  do  jego  danych  osobowych,  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania oraz  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  a  także do przenoszenia danych,  jeżeli
wynika  to
z  obowiązujących  przepisów  prawa.  Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego w razie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6.  Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania,
daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na
zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów.
7.  Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej będących
siedzibami  podmiotów  wymienionych  w  punkcie  4)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w siedzibie Organizatora rajdu
§1 Regulaminu.
8. Organizator będzie przechowywać dane osobowe do momentu zakończenia wydarzenia.

§6
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

KATOWICKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

1. Rajd będzie odbywać się głównie w obrębie wyznaczonych ścieżek rowerowych oraz także miejscami po
drogach  publicznych,  uczestnicy  muszą zachować  szczególną  ostrożność  i  znać zasady ruchu drogowego,
wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
a)  przestrzegania regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa
rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem.
b)  grupę prowadzi przewodnik rajdu, on dyktuje tempo jazdy wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
Kolumnę zamyka osoba wyznaczona przez koordynatora Rajdu.
c)  regulamin Rajdu jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz w jego siedzibie.
d)  ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się
współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.
e)  Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.
f)  poruszania  się zgodnie z  zasadami ruchu drogowego.  Jadąc w kolumnie należy zachować odległość



miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
g)  liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 10.
h)  podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami
kolumny.
i)  każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych
uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
j)  przy  zjazdach  nie  należy  rozpędzać  roweru,  nie  wolno  wyprzedzać.  Należy  kontrolować  szybkość  i
hamowanie.
k)  każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego
wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
l)  podczas postoju nie należy tarasować wyznaczonej drogi rajdu. Podczas postoju uczestnicy zobowiązani
są znajdować się na poboczu trasy.
m)  przed wyruszeniem organizator rajdu rozdaje mapki, zawierające trasę przejazdu.

2. Na trasie zabrania się:
a. spożywania alkoholu i innych środków odurzających
b. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
c. niszczenia przyrody,
d. głośnego zachowywania się, zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

§7
ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia  przyjmowane  są  tylko  i  wyłącznie  poprzez  wypełniony  formularz  zgłoszeniowy  online
dostępny na stronie organizatora 
2. Zapisy są przyjmowane do dnia wydarzenia tj.  25.06.2022r. O udziale uczestników w rajdzie decyduje
kolejność zgłoszeń. Uczestnik po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego jest widoczny na liście
zapisanych na stronie internetowej organizatora.
3. Obowiązuje limit 900 osób mogących dokonać zapisu na rajd.

§8
KLASYFIKACJA/nagrody /pakiety startowe

1. Uczestnik Rajdu otrzymuje:
a. numer startowy, agra i
b. worek z gadżetami sportowymi
2. Organizator  przygotuje  ufundowane  przez  Prezydenta  Miasta  Katowice  Marcina  Krupę  nagrody
specjalne dla (na podstawie daty urodzenia podanej w formularzu):

a. Najmłodszy uczestnik rajdu
b. Najstarszy uczestnik rajdu
c. Najliczniejsza rodzina rajdu



§9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator ubezpiecza uczestników rajdu od NNW.
2. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno
wobec uczestników jak i osób trzecich.
3. Udział  w rajdzie rowerowym jest  dobrowolny i  każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone
przez uczestników.
5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz nagrania filmowe zawierające wizerunek uczestników wycieczki mogą być wykorzystane w
celach promocyjnych przez Organizatora.
2. Udział  w  rajdzie  jest  równoznaczny  z  zapoznaniem  się  i  akceptacją  niniejszego  Regulaminu.  Każdy
uczestnik  rajdu  obowiązany  jest  do zapoznania  się  z  treścią  Regulaminu  Katowickiego  Rodzinnego Rajdu
Rowerowego.
3. Weryfikacja  uczestników  i  wydawanie  numerów  startowych  odbędzie  się  w  dniu  wydarzenia
(25.06.2022- sobota) na Dolinie Trzech Stawów– w rejonie Wodnego Placu Zabaw przy starcie od godz. 9:00
do 10:00.
4. Godziny funkcjonowania Biura Rajdu mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani przez
stronę internetową wydarzenia oraz w mediach społecznościowych
5. W  sprawach  spornych  decyzja  Organizatora  jest  decyzją  ostateczną.  Nieznajomość  regulaminu  nie
zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
6. W Biurze Rajdu wydawane są wyłącznie pakiety startowe.
7. Pakiety  startowe,  które  nie  zostały  odebrane  w  Biurze  Rajdu  nie  będą  wysyłane  ani  wydawane  w
terminie późniejszym.
8. Podczas  rajdu  wszyscy  uczestnicy  muszą  posiadać  numery  startowe.  Numer  startowy  musi  być
przymocowany z przodu koszulki  startowej.  Numer  startowy musi  być widoczny przez cały okres trwania
rajdu.
9. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych, natrysków, szatni, ani depozytu.
10. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  mające  miejsce  na  trasie  biegu,  wynikające
z winy uczestników rajdu.
11. Wydarzenie  zostanie  zorganizowane  z  zachowaniem  wszelkich  obowiązujących  w  dniu  wydarzenia
obostrzeń sanitarnych.
12. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania wszelkich obowiązujących w dniu wydarzenia
restrykcji sanitarnych.
13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do zmiany  niniejszego  regulaminu  o czym będzie  informował  na
stronie  internetowej  wydarzenia   oraz  w  mediach  społecznościowych.  Zmiana  regulaminu,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanie się skuteczne począwszy od dnia jej publikacji na stronie
internetowej wydarzenia.
14. Z powodu stan zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, organizator zastrzega sobie
prawo  przesunięcia  terminu  lub  zmiany  miejsca  wydarzenia.  Przesuniecie  terminu  lub  zmiana  miejsca
wydarzenia  nie  skutkuje  powstaniem  po  stronie  Uczestników  jakichkolwiek  roszczeń  z  tego  tytułu,
w tym w szczególności, ale nie tylko, odszkodowawczych (np. w zakresie kosztów przygotowania, transportu,
noclegu itp.).
15. O ewentualnej zmianie miejsca i czasu wydarzenia o czym będzie informował na stronie internetowej
wydarzenia     w mediach społecznościowych oraz drogą  mailową do wszystkich  zapisanych uczestników.
Zmiana  miejsca  i  czasu  wydarzenia  stanie  się  skuteczna  począwszy  od  daty  opublikowania  informacji  o



zmianie na stronie internetowej wydarzenia.
16. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.


