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REGULAMIN V RAJDU MAŁYCH  ROWERKÓW 

10 sierpnia 2019 r. /sobota/ 
 

 

 

I. ORGANIZATORZY 

– Wójt Gminy Przeworsk,  

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku,  

– Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku 

 

II. CEL IMPREZY 

– zorganizowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego dla dzieci. 

– promocja sportu, zdrowego stylu życia w tym jazdy na rowerze, 

– promocja Gminy Przeworsk i regionu. 

 

III. PROGRAM 

1. Termin: 10 sierpnia 2019 r. (sobota), rozpoczęcie godz. 15:00 

2. Start i Meta Rajdu: Stadion LKS „Błękitni” Grzęska 

3. Trasy Rajdu (mapy dostępne pod linkami) 

I Trasa – 4 km: https://pl.wikiloc.com/szlaki-outdoor/v-rajd-malych-rowerkow-trasa-dla-

najmlodszych-39003380 

II Trasa – 7 km: dla wytrwałych: https://pl.wikiloc.com/szlaki-outdoor/v-rajd-malych-rowerkow-

trasa-dla-wytrwalych-39003336 

4. Konkurencje z nagrodami dla dzieci 

5. Miasteczko rowerowe i widowisko akrobatyczne w wykonaniu Piotra Bielaka 

 

Gość Specjalny: Piotr Bielak - 13 lat zawodowo uprawia akrobatykę rowerową, występował na żywo na 

największych eventach w kraju, w telewizjach oraz w programie Mam Talent. Prowadzi 

najpopularniejszy w Polsce kanał YouTube związany z trialem rowerowym. Jest pierwszym i jedynym 

człowiekiem w Polsce, który przejechał na rowerze trialowym 8 - metrowy odcinek po linie. Numer ten 

wykonywał w 2011 roku. Jestem także pierwszym i jedynym człowiekiem na świecie, który żongluje 4 

piłkami, siedząc na kierownicy roweru, znajdując się jednocześnie na platformie umieszczonej 2 metry 

nad ziemią.  

 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

2. Uczestnicy: dzieci pod stałą opieką osoby pełnoletniej. 

3. Każdy rodzic (opiekun) uczestnika musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Klauzulą 

informacyjną opublikowanymi na stronie internetowej Gminy Przeworsk www.przeworsk.net.pl, 

www.gok.przeworsk.pl oraz podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych 

dziecka oraz opiekuna. 

4. Limit uczestników wynosi 150 dzieci. Decyduje data zgłoszenia. 

5. Uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji u organizatora: zapisy dzieci od lat 3 do 12 lat do 

2 sierpnia 2019 r. bezpośrednio w siedzibie GOK w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a , pokój 1, I 

piętro lub pod nr telefonu: tel. 16 648-73-97 wew. 201. 
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6. Każdy uczestnik dojeżdża na metę Rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność 

poruszając się po drogach przestrzegając przepisów oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów.  

7. Uczestników obowiązuje posiadanie kasku rowerowego. 

8. Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW. 

9. Trasa będzie wyraźnie i czytelnie oznakowana przez organizatorów. 

10. Przedstawiciele organizatora będą czekać na uczestników od godz. 14.00. 

11. Wszyscy uczestnicy Rajdu, którzy dotrą na metę otrzymają upominek oraz kiełbasę do upieczenia 

na ognisku/ grillu. 

12. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy. 

13. Powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu następuje we własnym 

zakresie i na własną odpowiedzialność. 

14. W czasie Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu przez jego uczestników 

(opiekunów). 

15. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów Prawa przez uczestnika 

Rajdu odpowiada osobiście rodzic (opiekun). 

16. Wszyscy uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach 

z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

17. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystane przez 

prasę, radio i telewizję. 

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja 

organizatorów jest decyzją ostateczną. 
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V RAJD MAŁYCH  ROWERKÓW 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

– Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Przeworsku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt z GOK 

Przeworsk możliwy jest pod nr tel. 16 6487397 lub pod adresem poczty elektronicznej: 

lmroz@gok.przeworsk.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

iodugprzeworsk@przeworsk.net.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji „V Rajdu Małych Rowerków” przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Przeworsku na podstawie Pani/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE 

L 119/1 z 04.05.2016) 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie 

jednak nie dłużej niż 5 lat. 

6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu do 

przetwarzania danych 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 

2016/679 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 

organizowanym rajdzie. 

10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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V RAJD MAŁYCH ROWERKÓW 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych dziecka 

 

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka ) 

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka przez Gminę Przeworsk i Gminny Ośrodek 

Kultury w Przeworsku i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, w związku z udziałem  

w V Rajdzie Małych Rowerków. 

………………………………………………..………………………………………………… 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka przez Gminę Przeworsk i Gminny 

Ośrodek Kultury w Przeworsku i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku, w związku  

z udziałem w V Rajdzie Małych Rowerków. 

……………………………………………..…………………………………………………… 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na prawo organizatora do przekazania danych osobowych mojego dziecka 

ubezpieczycielowi w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej. 

………………………..………………………………………………………….……………… 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

Zgoda dotyczy zdjęć, materiałów filmowych zawierających wizerunek i dane osobowe, 

zarejestrowanych podczas V Rajdu Małych Rowerków, udostępnionych w przekazach 

telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz Rajdu, 

jak również na profilach internetowych zarządzanych przez organizatorów Rajdu. 

* niepotrzebne skreślić 
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ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA 
W V RAJDZIE MAŁYCH ROWERKÓW 

 
 

 
Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 
 
………………………………………………………………………………………………… 
( imię i nazwisko dziecka ) 
 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w V Rajdzie Małych Rowerków, który odbędzie się 10 sierpnia 

2019 r. w Grzęsce.  

 

 
 
Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………. 
 
Data urodzenia dziecka: ……………………………………………….. 
 
PESEL dziecka: …………………………………………………………. 
 
 
 
Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna: .................................................................. 
 
 
 

 
.................................................................. 

   
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 


