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REGULAMIN  

Rajdu rowerowego „Turystyka z biegiem Wisły… II Edycja”  

Kępa Polska 2019 

 

 

I. ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 

 

II. CEL:  
 

1. Upowszechnienie jazdy rowerowej jako formy ruchu na świeżym powietrzu.  
2. Rozpowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy.  
3. Promocja Gminy Bodzanów. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 

1. Rajd odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2019 r. w Kępie Polskiej.  
2. Start o godz. 13.00.  
3. Start i meta będą wytyczone i oznaczone.  
4. Długość trasy to ok. 12 km. 
5. Trasa rajdu to głównie tereny o zróżnicowanym podłożu z licznymi 

wzniesieniami  i zjazdami.  
6. Rajd odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym.  

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:  

 

1. W Rajdzie Rowerowym mogą wziąć udział osoby dorosłe i młodzież za zgodą 
rodziców.  

2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Rajdu będzie własnoręcznie 
podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Rajdzie 
wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową.  

3. Biuro Rajdu będzie mieścić się przy trasie startowej.  
4. Uczestników Rajdu Rowerowego obowiązuje limit czasu 2h.  
5. Wszyscy uczestnicy Rajdu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi                       
z ramienia Organizatora. 

6. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania Rajdu są ostateczne                         
i niezmienne. 
 

V. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do Rajdu Rowerowego będą przyjmowane do dnia 31.07.2019r. drogą   

elektroniczną na adres sokol.bodzanow@wp.pl po wypełnieniu dokumentacji               

i jej przesłaniu, a także osobiście w siedzibie stowarzyszenia pod adresem: 

Chodkowo, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów z dopiskiem: Rajd Rowerowy. 

  Liczba uczestników ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.  
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VI. PROGRAM RAJDU: 

 

12.00 - Otwarcie Biura Rajdu  
12.45 - Odprawa przed startem i omówienie warunków bezpieczeństwa 
13.00 - Start Rajdu 
14.30  -Planowany powrót uczestników  
15.00 - Podsumowanie 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie Rajdu.  
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników. 
3. Organizator zabezpiecza posiłek po zakończeniu Rajdu.  
4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.  
5. Wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymają medal. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, mając na celu 

poprawę jakości Rajdu. 
7. Sprawy sporne, nieujęte w Regulaminie, rozstrzyga Organizator Rajdu.  
8. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

dla potrzeb Organizatora, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku                          
w materiałach informacyjnych i reklamowych Rajdu. 

9. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie                    
z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679         
z 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. Administratorem danych 
jest Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne SOKÓŁ  w Bodzanowie. 

 

 

 

 


