Plac Wolności 20
88-400 Żnin
tel. 690 075 041
e-mail: lot.paluki@znin.pl

REGULAMIN
Rodzinnego Rajdu Rowerowego KIDS TOUR
Żnin, 6 września 2020 r.
I. Organizatorzy i partnerzy
Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki - organizator
Powiat Żniński – partner
II. Cel rajdu
1. Promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji.
2. Promocja turystyki rowerowej.
3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.
III. Termin rajdu
6.09.2020 r. (niedziela) start godzina 11.00.
IV. Organizacja rajdu
1. Dystans ok. 22 km.
Start: Plac Wolności (rynek) w Żninie.
Meta: Miasteczko western Silverado City w Bożejewiczkach.
2. Nagrody
Wszyscy zarejestrowani najmłodsi uczestnicy rajdu w momencie przekroczenia linii mety
otrzymają pamiątkowe medale.
3. Pakiety uczestnika
a) Najmłodsi (zarejestrowani) uczestnicy rajdu otrzymają pakiet startowy, w skład którego
wchodzić będzie m.in.: numer startowy, opaska startowa i gadżety, a na mecie pamiątkowy
medal.
b) Wszyscy uczestnicy rajdu posiadający opaskę startową na mecie otrzymają posiłek.
c) Uczestnikami rajdu będą osoby zarejestrowane uprzednio poprzez elektroniczną platformę
zgłoszeniową.
V. Adresaci rajdu
1. W rajdzie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież, które na dzień 6.09.2020 r. mają ukończone
nie więcej niż 15 lat.
2. Przewiduje się uczestnictwo 50 dzieci wraz z ich rodzicami bądź opiekunami prawnymi.
3. Dzieci, które w dniu rajdu nie ukończyły 5 lat mogą wziąć udział wyłącznie w fotelikach bądź
przyczepkach rowerowych.
VI. Warunki uczestnictwa
1. Zarejestrowanie na elektronicznej platformie zgłoszeniowej uczestnictwa w terminie do dnia
1 września 2020 r. oraz podpisanie stosownego oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów przed wskazanym terminem
w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby uczestników o której mowa w Rozdziale V pkt 2.
2. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
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VII. Zasady zachowania uczestników rajdu
1. Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym.
2. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność oraz znać i przestrzegać zasady ruchu
drogowego.
3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
3.1. Przestrzegania regulaminu rajdu,
3.2. Podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących
ruchem,
3.3. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa
sportowego, w tym wyścigów,
3.4. Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
3.5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń służb
porządkowych i ratowniczych,
3.6. Jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu
ostrożności,
3.7. Jazdy w zapiętym kasku rowerowym,
3.8. Przestrzeganie zasad i przepisów epidemiologicznych.
4. Na trasie zabrania się:
4.1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
4.2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
4.3. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
4.4. Zbaczania z trasy rajdu bez zgody Organizatora,
4.5. Udziału dzieci w rajdzie na rowerkach biegowych.
VIII. Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe z winy uczestnika
w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
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 ubezpieczenie NNW uczestników rajdu.
5. Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych na trasie przejazdu.
6. Przejazd zabezpieczany jest przez Policję, a także przez służbę porządkową Organizatora.
7. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych i stwarzających zagrożenia.
IX. Postanowienia końcowe
1. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie prawni - startując w rajdzie - wyrażają zgodę na publikację
ich wizerunku w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach
promocyjnych Organizatora oraz biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną, nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.
4. Uczestnicy rajdu poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI z siedzibą w Żninie, Plac
Wolności 20, danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w celu i zakresie niezbędnym
do organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego KIDS TOUR.
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Uczestnicy rajdu poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w rajdzie wyrażają zgodę na
otrzymywanie drogą mailową informacji o innych wydarzeniach sportowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI z siedzibą
w Żninie (Plac Wolności 20, e-mail: lot.paluki@znin.pl, tel. 690 075 041).
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego KIDS TOUR
oraz informowania o innych wydarzeniach sportowych i przechowywane będą do dnia
1.01.2024 r.
3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące w zakresie organizacji wydarzenia.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Ponadto, informujemy, że:
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania procesu rejestracji i udziału
w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym KIDS TOUR.
2. Uczestnik rajdu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
3. Uczestnik rajdu ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

