
Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 23/2019 

Starosty Żuromińskiego 
z dnia 15 maja 2019r.  
 

Regulamin X Powiatowego Rajdu Rowerowego 
 

 

I. CELE RAJDU 
 Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu. 

 Upowszechnianie uprawiania sportu na świeżym powietrzu. 

 Integracja mieszkańców powiatu. 

 Promocja walorów turystycznych powiatu żuromińskiego. 

 Propagowanie turystyki rowerowej. 

 

II. ORGANIZATOR RAJDU 
- Starostwo Powiatowe w Żurominie 

 

 
III. TERMIN I MIEJSCE RAJDU 
Rajd odbędzie się 16 czerwca 2019r. Początek rajdu o godz. 10.00 

Start rajdu – Poniatowo ul. Polna (przy figurce). Przejazd drogami gminnymi i powiatowymi wg. mapy 
do miejscowości Nowe Konopaty i z powrotem. Trasa przejazdu ok. 24 km. 

 
 

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 
1. W rajdzie uczestniczą mieszkańcy powiatu żuromińskiego (z wyłączeniem dzieci poniżej 10 roku 

życia), którzy dokonali pisemnego zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Żurominie, Wydział 

Zdrowia i Edukacji pokój nr 35. 

2. Przypadku startu w rajdzie dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie karty zgłoszenia lub karty zgłoszenia dziecka 
(formularze dostępne do pobrania na stronie internetowej www.zuromin-powiat.pl lub 

w Starostwie Powiatowym, pokój nr 35) od dnia 30.05.2019r. do dnia  07.06.2019r. W przypadku 
zgłoszenia dziecka posiadającego kartę rowerową wraz z kartą zgłoszenia należy przedstawić 

kartę rowerową.  

4. Wraz z kartą zgłoszenia/kartą zgłoszenia dziecka należy przedłożyć podpisane oświadczenie 
uczestnika rajdu/rodzica uczestnika rajdu (formularze dostępne do pobrania na stronie 

internetowej www.zuromin-powiat.pl lub w Starostwie Powiatowym, pokój nr 35). 
5. Wyposażenie rowerów uczestników rajdu musi być zgodne z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). 
6. Uczestnikiem rajdu może być osoba posiadająca prawo jazdy kat. AM,A1,B1,T, a także kartę 

rowerową w przypadku osób, które nie ukończyły 18-u lat zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 
05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.) z zastrzeżeniem ust. 

1. 
7. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

a. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom 

organizatora, opiekunów rajdu oraz osób odpowiadających za zapewnienie bezpieczeństwa  
w trakcie rajdu. 

b. Każdy uczestnik rajdu przybywa na start ze sprawnym rowerem. Wyposażenie roweru musi 
być zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia 

(Dz.U. z 2016r. poz. 2022 z późn. zm.). 
c. Osoby od 10 do 18 roku życia nie posiadające karty rowerowej uczestniczą w rajdzie 

wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. 
 



V. BEZPIECZENSTWO RUCHU 
1. Obowiązuje jazda w rzędzie, prawą stroną jezdni. 

2. Przy przekraczaniu jezdni (drogi), opiekunowie zabezpieczają przejście zatrzymując ruch 
i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę. 

3. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami 3-5m. 

4. Nie wolno wyprzedzać oraz rozpędzać roweru. 

 

 

VI. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW 
1. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują posiłek regeneracyjny. 

2. Mapę terenu wędrówki zabezpiecza organizator. 

 
 
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANZATORA 
1. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną  

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników. 

3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
4. Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru. Awarię należy zgłosić 

opiekunowi grupy. 
5. Organizator przewiduje atrakcje: gry i zabawy ruchowe, poczęstunek. 
 

VIII. TRASA RAJDU 
Poniatowo – Brudnice – Bądzyn – Dziwy – Nowe Konopaty – Dziwy – Brudnice – Poniatowo 
Początek oraz rozwiązanie rajdu w Poniatowie przy ul. Polnej (przy figurce). Dojazd do miejsca startu 

rajdu oraz powrót po jego zakończeniu na własną rękę w kolumnach niezorganizowanych. 
 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Wypełnienie zgłoszenia do udziału w X Powiatowym Rajdzie Rowerowym oznacza, że zapoznałem/am 

się z informacją zgodną 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 Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1): 

Administratorem danych wskazanych w karcie zgłoszenia/karcie zgłoszenia dziecka do udziału  

w Rajdzie jest Starosta Żuromiński, z siedzibą przy Placu Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin. 

Inspektor Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Żurominie,  e-mail: dpo@zuromin-

powiat.pl. 

Celem zbierania danych jest ustalenie listy uczestników X Powiatowego Rajdu Rowerowego  

i utworzenie grup rajdowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uczestnika Rajdu lub 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Rajdu. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane dla celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres 10 lat lub dłużej, zgodnie z JRWA obowiązującym 

Administratora (kat. BE 10), co oznacza, że po ww. okresie dokumentacja archiwalna może zostać 

wybrakowana lub przekwalifikowana. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 



Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu utworzenia grup rajdowych oraz przekazania 

informacji o starcie właściwej grupy rajdowej oraz innych ewentualnych szczegółów organizacyjnych. 

 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach  

z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora. 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3. Wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek przestrzegania regulaminu, przepisów o ochronie 

przyrody, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przepisów ruchu drogowego. 

4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego 

przestrzegania. 
5. Na czas rajdu organizator zabezpiecza opiekę medyczną. 


