MOS
BRANIEWO
Regulamin
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
I Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie, Miejski Ośrodek Sportu Zatoka

Rajd organizowany jest w oparciu o Prawo o ruchu drogowym (Forma:
zorganizowany przejazd kolumny rowerzystów (art. 32 Ustawy z dnia 20
czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym).
II Cel Rajdu:
1) popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,
2) popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa,
3) integracja mieszkańców Braniewa

III Termin i miejsce rajdu
Rajd odbędzie się 28 lipca 2018 r.
Start: godz. 9:00 sprzed Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Katedralna 7
Trasa: Braniewo -> Nowa Pasłęka -> Podgórze -> Braniewo (Miejski Ośrodek Sportu) (ok. 25 km)
Atrakcje: ognisko (prowiant: kiełbaski, chleb, napoje we własnym zakresie)
Czas trwania : 4 godz.

IV Warunki uczestnictwa

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa o ruchu
drogowym.
1) Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem
dostępnym w siedzibie MBP, MOS i na stronach internetowych organizatorów.
2) Posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
3) stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne z przepisami;
4) Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna
prawnego.;
5) Udział w rajdzie jest bezpłatny.

6) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rajdu ze względu na niekorzystne warunki
pogodowe,
7) organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu;
8) organizatorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane
przez uczestników rajdu;
9) uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, nie są ubezpieczeni przez
organizatorów, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie;
10) uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane
szkody;
11) uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody itp.;
12) zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15,
odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów;
13) dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie
utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne
hamowanie: 2–3 metry, ale nie więcej niż 5.
14) każdą grupę prowadzi kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go
wyprzedzać.
15) w czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.

V Zastrzeżenia prawne
1. Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z udzieleniem na rzecz Organizatorów nieodpłatnego
prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestników, bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania.
2.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością
prowadzoną przez Organizatorów, przede wszystkim zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach
(drukowanych) dotyczących Organizatorów, wykorzystanie w opracowaniu materiałów promocyjnych
dotyczących Organizatorów oraz umieszczenie na stronach Organizatorów (strony www, portale
społecznościowe), a także w lokalnych mediach.

VI Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat Rodzinnego Rajdu Rowerowego udzielają bibliotekarze
pod nr tel. 55 644 33 02.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
Tożsamość
Administratora
Inspektor
Ochrony
Danych (IOD)
Dane kontaktowe
IOD
Cele
przetwarzania
oraz podstawa
prawna

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejska Biblioteka
Publiczna w Braniewie, adres: ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo i Miejski
Ośrodek Sportu ZATOKA, ul. Moniuszki 9, 14-500 Braniewo
• Inspektorem Ochrony Danych jest Janusz Wyrzykowski

• adres email: iod@braniewo.pl
Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Rodzinnego
Rajdu Rowerowego oraz w celach promocyjnych.
Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda.

Odbiorcy danych Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres
przechowywania Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
danych
określonych celów.
Pani/ Pana prawa Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo do
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a
wniesienia
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
sprzeciwu
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które
miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Prawo
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu
wniesienia skargi nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan,
do organu
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
nadzorczego
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
Informacja o
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Konsekwencją niepodania danych
wymogach
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w rajdzie.
ustawowych
podania danych

