
REGULAMIN 
XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego  
O’RETY! WYRY-wamy się na rower 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

a) ORGANIZATORZY IMPREZY: Dom Kultury w Gostyni we współpracy z O’Rety Team i Projekt Pasja 
b) PATRONAT HONOROWY: WÓJT GMINY WYRY. 

 
II. CEL: 
Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie aktywnego wypoczynku (na rowerach) mieszkańców Gminy 
Wyry, integracja miłośników wycieczek rowerowych.  
 
III. MIEJSCE I TERMIN RAJDU: 

a) Rajd odbędzie się 9 października 2021r. (sobota) w  godzinach 10.00 – 13.00 
b) Start Rajdu o godz. 10.00 Z Zagrody Śląskiej w Gostyni 
c) Meta Rajdu: Zagroda Śląska – godz. 13.00 
d) Trasę zaplanowano na około 20km. Jest to Rajd Rodzinny, zatem trasa dostosowana zostanie tak, aby 

mogły nią przejechać dzieci.  
 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) Uczestnikami rajdu mogą być mieszkańcy Gminy Wyry, którzy do dnia 3 października 2020 roku zgłosili 
swój udział – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.dkgostyn.pl   

b) Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zaleca się ubezpieczenie 
NW we własnym zakresie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki ewentualnych 
nieszczęśliwych wypadków podczas rajdu, ani też nie biorą odpowiedzialności za utracone bądź 
zniszczone wartościowe rzeczy. 

c) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie TYLKO pod opieką dorosłych (rodziców lub 
opiekunów). Wskazane jest posiadanie kasku chroniącego głowę.  

d) Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie uzasadnia jego 
nieprzestrzegania.  

e) Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zarządzeń służb porządkowych.  
 

V. ZGŁOSZENIA: 
a) Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie przyjmowane są do 3 października 2021 roku (formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie www.dkgostyn.pl) Ilość miejsc ograniczona.  
b) Koszty organizacyjne pokrywa organizator (Dom Kultury z siedzibą w Gostyni, przy ul. Pszczyńskiej 366). 
c) Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się przed rozpoczęciem rajdu (od. godz. 9.40) 
d) Każdy z uczestników w momencie zgłoszenia się do uczestnictwa w imprezie poświadcza fakt zapoznania 

się i akceptacji niniejszego regulaminu. 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu trasy ze względu na np. trudne warunki 
pogodowe tj. opady deszczu które mogą spowodować, że trasy leśne będą trudno przejezdne lub inne 
okoliczności.   

b) Na trasie rajdu usytuowanych będzie kilka punktów z niespodziankami i atrakcjami dla uczestników. 
c) Na zakończenie planowany jest poczęstunek dla wszystkich uczestników rajdu (na terenie Zagrody 

Śląskiej). 
d) Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywanie w nim zmian przysługuje organizatorom 

rajdu.  

e) Informacji w sprawie rajdu udziela Janusz Ćmiel  (tel. 500 266 732) 

 
 
 
 
 

http://www.dkgostyn.pl/sport


Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ oraz danych osobowych Dziecka jest Dom Kultury  
z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 366, 43 – 176 Gostyń. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem email 
sekretariat@dkgostyn.pl lub pod nr telefonu 32 2187000. Możliwy jest też kontakt bezpośredni: 
iod@dkgostyn.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa  
w imprezie: X Rodzinny Rajd Rowerowy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla celów ochrony danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź dziecka narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
spowoduje niemożność uczestnictwa w imprezie: X Rodzinny Rajd Rowerowy 

 


