REGULAMIN
BIAŁO-CZERWONY RAJD ROWEROWY
3 maja 2022 r.
1. Organizator
Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
2. Termin
3 maj 2022 r. – Wola Rzędzińska
Start: Centrum Wsi Wola Rzędzińska ok. godz. 14:00
Meta: Centrum Wsi Wola Rzędzińska ok. godz. 16:00
Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.
Ponadto gry i zabawy dla uczestników rajdu w strefie startu/mety.
3. Cel rajdu:
- promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych gminy Tarnów,
- popularyzacja turystyki rowerowej
- integracja lokalnej społeczności
4. Trasa rajdu.
Trasa radu Centrum Wsi Wola Rzędzińska; droga na Zaczarnie, Jodłówka – Wałki szkoła, Jodłówka
Wałki pomnik AK, Wola Rzędzińska Centrum Wsi.
Dystans ok. 15 km
5. Uczestnicy:
- uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13-go roku życia posiadająca kartę rowerową,
- dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów,
- każdy uczestnik zgłasza swój udział w Rajdzie na przygotowanej przez organizatorów
„Karcie Zgłoszenia”, w której podpis jest równoznaczny z oświadczeniem o odpowiednim
stanie zdrowia oraz o odpowiedzialności uczestnika Rajdu
- W przypadku zagrożeń lub nieprzewidzianych zdarzeń uczestnik powiadamia głównego
organizatora a w szczególnych przypadkach Pogotowie Ratunkowe lub Policję
- uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora oraz służb
porządkowych.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.kepasport.pl do dnia 1.05.2022
oraz w dniu Rajdu w godzinach 11.00 – 13.30 w Centrum Wsi Wola Rzędzińska.
Udział jest DARMOWY.
7. Świadczenia:
 każdy uczestnik otrzyma gadżet przy zapisie,
 każdy uczestnik otrzyma dyplom
Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane cenne nagrody rzeczowe.
Organizator - nie klasyfikuje uczestników na mecie.

8. Ochrona danych osobowych
- Administratorem danych osobowych jest Organizator
- Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne
- Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa w celu prowadzenia usług rejestracji do rajdu, zarządzania zgłoszeniami
oraz prawidłowego przeprowadzenia rajdu (podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO).
- Dane przetwarzane są od momentu rejestracji do momentu wycofania przez zgody Uczestnika. (tj.
publikacja na listach startowych, imiona, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości)
- Uczestnik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych.
- Wycofanie zgody przez uczestnika lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych skutkuje
usunięciem z list startowych oraz uniemożliwia udział w rajdzie.
9. Sprawy organizacyjne, bezpieczeństwo, postanowienia końcowe.
- Rajd będzie odbywał się przy ruchu otwartym z zabezpieczeniem na skrzyżowaniach
oraz w miejscach niebezpiecznych (odpowiedzialni – Straż Gminna Gminy Tarnów, jednostka OSP
Wola Rzędzińska),
- uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
- przed uczestnikami jedzie PILOT PROWADZĄCY, za ostatnimi uczestnikami jedzie PILOT
ZAMYKAJĄCY. Uczestnicy rajdu nie mogą wyprzedzić pilota prowadzącego rajd.
- Policja oraz oznakowane służby porządkowe mają prawo zdjąć z trasy i wykluczyć z
Rajdu uczestnika nieprzestrzegającego przepisów ruchu drogowego.
- organizatorzy oraz poszczególne osoby współpracujące w przeprowadzeniu Rajdu
Rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody zdrowotne,
rzeczowe lub cywilne przed, w trakcie oraz po Rajdzie
- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki działań uczestnika niezgodnych z
regulaminem, nie przestrzeganiem poleceń organizatorów
- dzieci i młodzież niepełnoletnia musi posiadać kask i być pod ciągłą opieką rodziców lub
podanego przez prawnego opiekuna dorosłego uczestnika Rajdu jadąc w pobliżu niego
(najlepiej przed nim);
- wskazane (lecz nie obowiązkowe) jest, aby każdy z pełnoletnich uczestników Rajdu
posiadał kask;
- uczestnicy Rajdu zobowiązują się nie spożywać napojów alkoholowych
- uczestnicy Rajdu zobowiązują się do jazdy rowerem wyposażonym zgodnie z przepisami
tzn. 2 układy hamulcowe, światło odblaskowe czerwone z tylu oraz sygnał dźwiękowy,
wskazane oświetlenie przy ograniczonej widoczności: lampa z przodu i czerwona lampka z
tyłu ew. zespolona lampa z białym i czerwonym światłem
- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (oprócz dużych opadów i burz)
w związku z czym uczestnicy musza zaopatrzyć się w peleryny, spodnie oraz obuwie w
miarę możliwości odporne na wodę,
- Organizator zaleca uczestnikom posiadanie aktualnych badań lekarskich stwierdzających zdolność
do udziału w rajdzie
- wszelkie spory rozstrzyga Organizator,
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie rajdu.

