REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
17 sierpnia 2022 r.

1. Organizatorem głównym dwóch Rajdów Rowerowych, które odbędą się 17 sierpnia
2022 r. w Zwierzyńcu jest Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Partnerem jest Roztoczański
Park Narodowy.
2. Rajdy Rowerowe są organizowane w ramach wydarzenia „Tydzień Turystyki Rowerowej
– Bike’owe Roztocze”, którego współorganizatorami są: Lubelska Regionalna
Organizacja Turystyczna, Urząd Miejski w Zwierzyńcu, Gmina Janów Lubelski,
Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze.
3. Patronem Honorowym wydarzenia „Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze”
jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
4. Rajdy Rowerowe są skierowane do wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku,
a szczególnie turystyki rowerowej.
5. Celem Rajdów jest propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę
rowerową oraz promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych na
trasie rajdu.
6. Dwa rajdy odbędą się 17 sierpnia 2022 r. Długość tras to około 83 km i 16 km:
•

Zaplanowany przebieg trasy, 83 km: Zwierzyniec – Brody – Kawęczynek –
Szczebrzeszyn – Kososbudy Bór – Guciów – Lasowe – Stara Huta – Górniki Stare –
Józefów – Górecko Kościelne – Florianka - Zwierzyniec

•

Zaplanowany przebieg trasy, 16 km: Zwierzyniec – Florianka- Zwierzyniec

7. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest przesłanie na adres mailowy: info@lrot.pl do
dnia 10 sierpnia 2022 r. do godziny 15:00 uzupełnionej Karty Zgłoszeniowej (załączonej
do niniejszego regulaminu) oraz ew. deklaracji rodzica/opiekuna prawnego osoby
niepełnoletniej, lub wypełnienie formularza online dostępnego na stronie www.lrot.pl.
Wszystkie dokumenty możliwe do pobrania na stronie internetowej www.lrot.pl.
Wypełnienie i podpisanie własnoręcznym podpisem karty zgłoszeniowej lub
wypełnienie formularza online jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu.
8. Uczestnik zgłaszający chęć udziału poprzez formularz online będzie musiał wypełnić
kartę zgłoszeniową w dniu rajdu, podczas rejestracji uczestników. W celu usprawnienia
rejestracji, prosimy o wypełnienie karty wcześniej i podpisanie jej w obecności osoby
rejestrującej w dniu rajdu.
9. Po przesłaniu Karty Zgłoszeniowej na adres e-mail info@lrot.pl lub wypełnieniu
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formularza online uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa, na wskazany
w zgłoszeniu adres e-mail.
10. Udział w Rajdach jest bezpłatny. Maksymalna ilość uczestników to 150 osób. Jeżeli
liczba zgłoszeń przekroczy 150 osób będzie decydować kolejność zgłoszeń.
11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i zaleca uczestnikom wykupienie
ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.
12. Organizator Rajdów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają
uczestnicy imprezy podczas rajdów. Akceptując zasady regulaminu, uczestnik zwalnia
Organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek
nieszczęśliwego wypadku podczas rajdów.
13. W Rajdzie mogą wziąć udział:
• osoby pełnoletnie,
• osoby w wieku 16-17 lat, po przedstawieniu wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszeniowej oraz podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego zezwolenie
na udział osoby niepełnoletniej w wydarzeniu „Tydzień Turystyki Rowerowej Bike'owe Roztocze”
• osoby poniżej 16. roku życia tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych
na ich wyłączną odpowiedzialność.
14. Uczestnicy przystępując do udziału w Rajdzie oświadczają, że znane są im przepisy
ruchu drogowego i inne przepisy dotyczące rowerów i ich ruchu po drogach publicznych
i zobowiązują się do stosowania do tych przepisów. W czasie jazdy po drogach
publicznych Organizatorzy zobowiązują uczestników imprezy do zachowania
szczególnej ostrożności.
15. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy wymagają od uczestników użycia kasków
rowerowych oraz używania kamizelek odblaskowych lub/i innych elementów
zwiększających widoczność uczestników na drodze. Ze względu na długi dystans trasy
zaleca się udział uczestników o dobrej kondycji fizycznej. Kamizelki odblaskowe zostaną
zagwarantowane przez Organizatorów wydarzenia.
16. Osoby deklarujące udział w rajdzie nie mogą posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w tego typu wydarzeniu.
17. Każdy z uczestników Rajdu zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie
roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. W trakcie trwania Rajdów (od jego rozpoczęcia w miejscu startu, do jego zakończenia
na mecie) obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Osoby
łamiące ten zakaz czynią to na własną odpowiedzialność oraz zostaną wykluczone przez
Organizatorów z imprezy w trybie natychmiastowym.
19. W razie wypadku osoby biorące udział w Rajdach zobowiązane są do powiadomienia
służb porządkowych Organizatora lub Zespołu Medycznego.
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20. Uczestnicy Rajdów zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów,
unikania gwałtownych przyspieszeń jak i hamowania, zakładana średnia prędkość
przejazdu wynosi 10-16 km/h.
21. Wszyscy uczestnicy Rajdów zobowiązani są do wykonywania na trasie Rajdów poleceń
służb porządkowych Organizatora, Policji, Ratowników Pogotowia Ratunkowego, Straży
Miejskiej, Straży Granicznej oraz Straży Pożarnej.
22. Za służby porządkowe Organizatora uważa się osoby ubrane w kamizelki z widocznymi
napisami „Organizator” oraz „Służba porządkowa”.
23. Organizator zapewnia udział w Rajdzie opieki medycznej (karetkę pogotowia) zgodnie
z wymogami i przepisami odnoszącymi się do imprez rekreacyjno-turystycznych.
24. Wszyscy uczestnicy Rajdów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
Organizatora.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Rajdu.
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Załącznik nr 1
Karta Zgłoszeniowa

„Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze”
13-20 sierpnia 2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Uwaga, wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszeniowej jest jednoznaczne
z akceptacją Regulaminu, prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu,
dostępnego na stronie internetowej www.lrot.pl
Imię i nazwisko:
o do 16 lat*
o 16-17 lat**
Wiek:
o powyżej 18 lat
Telefon kontaktowy:

Adres email:

Chcę wziąć udział w wydarzeniu "Tydzień Turystyki Rowerowej - Bike'owe Roztocze",
w jednym z poniższych rajdów
*Jedna karta zgłoszeniowa uprawnia do wzięcia udziału w jednym rajdzie. Uczestnik może
wziąć udział we wszystkich rajdach. Konieczne jest wypełnienie formularza kilkukrotnie.

□ 13 sierpnia 2022 r. – Janów Lubelski – 72 km
□ 13 sierpnia 2022 r. – Janów Lubelski – 30 km
□ 17 sierpnia 2022 r. – Zwierzyniec – 83 km
□ 17 sierpnia 2022 r. – Zwierzyniec – 16 km
□ 20 sierpnia 2022 r. – Tomaszów Lubelski – 62 km
Akceptuję regulamin wydarzenia:
* Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zapoznać się i zaakceptować regulamin, który jest
dostępny na stronie internetowej www.lrot.pl

□ akceptuję
□ nie akceptuję
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych dla potrzeb organizacji
wydarzenia pn. ,,Tydzień Turystyki Rowerowej - Bike'owe Roztocze’’ zgodnie z Ustawą
z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.
*Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna jest administratorem Twoich danych
osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować
się z nami pisemnie na adres ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, drogą elektroniczną
na adres e-mail: info@lrot.pl, lub telefonicznie pod numerem 81 532 14 48.

□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie relacji
fotograficznej i/lub audiowizualnej w ramach wydarzenia "Tydzień Turystyki
Rowerowej - Bike'owe Roztocze" oraz rozpowszechnianie w celach informacyjnych,
promocyjnych oraz sprawozdawczych, w tym poprzez zamieszczenie relacji z
wydarzenia na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych
organizatorów i partnerów wydarzenia.
* Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wyrazić zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie
wizerunku.

□ wyrażam zgodę
□ nie wyrażam zgody

Data i czytelny podpis:
……………………………………………………………………………….
*w przypadku osób do lat 16, obowiązkowa jest opieka rodzica/opiekuna podczas przejazdu rajdu
w ramach wydarzenia pn. „Tydzień Turystyki Rowerowej – Bike’owe Roztocze”.
** Osoby w wieku 16-17 lat są zobowiązane przedstawić wypełnioną i podpisaną kartę
zgłoszeniową oraz podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego zezwolenie na udział osoby
niepełnoletniej w wydarzeniu „Tydzień Turystyki Rowerowej - Bike'owe Roztocze”
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Lubelska Regionalna
Organizacja Turystyczna siedzibą w Lubinie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin, NIP 712
29 85 207, REGON 060083203, KRS 0000215158. Podane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie
w celach związanych z organizacją przedmiotowego wydarzenia, w tym potwierdzeniem obecności
uczestników, jak również w celach sprawozdawczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a i f RODO).
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji swoich
praw należy kontaktować się z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną, ul. Krakowskie
Przedmieście 6, 20 – 002 Lublin, drogą elektroniczną na adres email: info@lrot.pl lub zadzwoń pod
numer: 81 532 14 48 . Więcej informacji na stronie www.lrot.pl.
Informujemy Państwa również, iż przebieg niniejszego wydarzenia, a w tym wizerunek uczestników
będzie rejestrowany w formie relacji fotograficznej i/lub audiowizualnej i przetwarzany przez
Lubelską Regionalną Organizację Turystyczna w Lublinie wyłącznie w celach informacyjnych,
promocyjnych oraz sprawozdawczych, w tym poprzez zamieszczenie relacji z wydarzenia na stronie
internetowej lub portalach społecznościowych, prowadzonych przez Lubelską Regionalną
Organizację Turystyczną.
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