Regulamin
Cyklu Rajdów Rowerowych im. Kazimierza Nowaka organizowanego w ramach projektu
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1
budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska”

Edycja II
I.

Cel rajdu :
1. Zachęcanie do korzystania z nisko emisyjnych form transportu w szczególności komunikacji
publicznej i rowerów.
2. Wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącej znaczenia różnorodnych form aktywności
fizycznej dla zdrowego funkcjonowania człowieka.
3. Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa gminy Pobiedziska,
4. Propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.
5. Ukazanie uczestnikom piękna powiatu poznańskiego oraz promocja Miasta i Gminy
Pobiedziska.
6. Rozbudzenia zainteresowań krajoznawczych.
7. Spotkanie turystów z całej Polski.

II.

Organizatorzy Rajdu:
Organizatorem Sześciu Edycji Rajdu Rowerowego im. Kazimierza Nowaka jest Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a 62-010 Pobiedziska (zwany dalej Organizatorem).
Współorganizatorem Rajdu Rowerowego jest Pobiedziski Klub Rowerowy.

III.

Instytucje wspierające:
1. Powiat poznański
2. Miasto i Gmina Pobiedziska
3. Pobiedziski Klub Rowerowy

IV.

Termin i miejsce:
Rajd odbędzie 6 września 2020 r. o godzinie 10:00. Uczestniczy startują i kończą rajd na placu
zabaw przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

V.

Trasa rajdu
1. Trasa długa o długości ok 40 km prowadzi przez miejscowości: Pobiedziska – Imielno – Imielenko – Dziekanowice – Siemianowo – Waliszewo – Imiołki – Skrzetuszewo – Węglewo – Pobiedziska.
2. Trasa krótka (Rajd Rodzinny) o długości ok 15 km prowadzi przez miejscowości: Pobiedziska
- Kociałkowa Górka - Wiktorowo - Rujsca - Wagowo – Pobiedziska.
3. Podczas rajdu (na trasie długiej) przewidziany jest postój w miejscowości Imiołki (Pola Lednickie).

4. Podczas Rajdu rodzinnego zorganizowane zostaną również konkursy i zabawy.
VI.
Uczestnictwo:
1. W rajdach prawo startu mają wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych z zachowaniem zasad
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602).
2. Limit osób wynosi 150 uczestników na jednym rajdzie.
3. Wszyscy uczestnicy rajdów muszą zostać zweryfikowani w punkcie startu.
4. Uczestnicy w momencie stawienia się na starcie muszą posiadać dokument tożsamości (dowód
osobisty/ paszport/ prawo jazdy/ legitymacja szkolna/ legitymacja studencka), który upoważni
go do odbioru pakietu startowego oraz wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy, który
należy pobrać na stornie internetowej Organizatora.
5. Osoby poniżej 16 roku życia nie muszą posiadać dokumentu tożsamości, a pakiet startowy odbierają rodzice/ opiekunowie prawni lub wyznaczeni przez nich opiekunowie.
6. Uczestników rajdów rowerowych obowiązują przepisy ruchu drogowego. Każdy uczestnik podpisuje oświadczenie o znajomości przepisów ruchu drogowego.
7. Za uczestników poniżej 16 roku życia odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni lub wyznaczeni
przez nich opiekunowie.
8. Każdy uczestnik rajdu oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
9. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego oraz niezbędnych części do drobnych awarii.
10. Uczestnictwo w Rajdach jest nieodpłatne.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadani odpowiedniego stroju dopasowanego do panujących warunków atmosferycznych oraz kasku rowerowego.
Zgłoszenia:

VII.

1. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na osir@osir.pobiedziska.pl lub sport@osir.pobiedziska.pl.
2. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną wpisując w wiadomości imię i nazwisko uczestników oraz wybór trasy.
3. Uczestnicy zostaną poinformowani o wpisaniu na listę uczestników w mailu zwrotnym.
4. Organizator dopuszcza możliwość wpisania się na listę uczestników w dniu rajdu, o ile nie został
przekroczony limit osób (150 osób).
5. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub
opiekuna prawnego na udział w Rajdzie oraz kartę zgłoszeniową.
6. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica/opiekuna
prawnego lub wyznaczonego opiekuna.
VIII. Zasady zachowania uczestników Rajdu.
Rajdy odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdów.

2. Podporządkowania się decyzjom Organizatora Rajdów oraz poleceniom osób prowadzącym
grupy rowerowe. Rajdy prowadzone będą przez członków Pobiedziskiego Klubu Rowerowego.
3. Zachowania charakteru rekreacyjnego Rajdów i nieorganizowania współzawodnictwa
sportowego, w tym wyścigów.
4. Jazdy równym tempem dostosowanym do prędkości innych uczestników przy zachowaniu
maksymalnej ostrożności.
5. W czasie trwania całej imprezy bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i innych środków
odurzających.
6. Zachowania czystości na trasie Rajdu oraz miejsc przyległych.
7. Jazdy w wyznaczonej kolumnie. Na trasie obowiązuje zakaz zbaczania z trasy Rajdu bez zgody
prowadzącego grupę.
IX.

Przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku:
1. Zgłoszenie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Rajdu i wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych, udostępnienie wizerunku i wypowiedzi związanych z
organizacją Rajdu.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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) Administratorem danych osobowych
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. jest Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska, e-mail: osir@osir.pobiedziska.pl, tel.: 501379815 (zwany dalej „Administratorem”).
3. Przekazanie Organizatorowi przez zawodnika danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezie pt. Sześć
Edycji Rajdu Rowerowego im. Kazimierza Nowaka.
4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez uczestników,
dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Administrator zapewnia uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych.

X.

Postanowienia końcowe
1. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdów,
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 zastrzega sobie możliwość zmiany trasy i godziny rajdów.
4. Organizator zapewnia obecność ratowników medycznych w punkcie na trasie przejazdu oraz
szybki dojazd do miejsca wypadku.
5. Przed wyruszeniem na trasę kierownik Rajdu omówi przejazd z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie dla uczestników.

6. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie; członkowie PTTK z opłaconą składką na rok
2020 są ubezpieczeni.
7. Rajdy odbędą się bez względu na pogodę.
8. Rajdy są organizowany z zasadami non-profit.
9. Cyklu Rajdów Rowerowych im. Kazimierza Nowaka organizowany jest w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzonego na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.03-30-0023/17 „Przebudowa/rozbudowa drogi
powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej
na odcinku Kociałkowa Górka – Pobiedziska” Współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej .
10. Organizator zapewnia napoje, serwis kawowy na trasie „Długiej” oraz posiłek regeneracyjny
dla każdego uczestnika na mecie rajdu.
11. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub
szkody związanej z Rajdem.

