V JESIENNY Rajd Rowerowy 1 października 2022
dwie trasy do wyboru
REGULAMIN
I CEL IMPREZY
• popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji, aktywnego wypoczynku
• promocja walorów turystyczno – krajoznawczych gminy Izabelin i KPN oraz upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach
rowerowych,
• integracja mieszkańców
II ORGANIZATOR
Centrum Kultury Izabelin tel. 22 752 68 00; sport@centrum.izabelin.pl
III TERMIN RAJDU 1 października 2022 r. (sobota)
PROGRAM
9:00-9:30 ZAPISY i START, Izabelin, ul. Tetmajera 38 - polana Jakubów
9:30 start - trasa 30 - 40 km,
9:40 start - trasa 15 - 20 km,
13:00 META Laski, ul. Wieczorka 50 – polana rekreacyjna, OGNISKO, pieczenie kiełbasek
IV TRASY RAJDU (dwie trasy)
1 krótsza, 15 - 20 km
start, Izabelin - polana Jakubów, czarnym szlakiem do Sierakowa, dalej przez Sieraków,
zielonym do Kamienia W. Plapisa
żółtym do Kamienia Ułanów Jazłowieckich,
czarnym w kierunku Dąbrowy Leśnej do szlaku rowerowego
szlakiem rowerowym do Opalenia i do Lasek, meta - polana rekreacyjna w Laskach
2 dłuższa, 30 - 40 km
start, Izabelin - polana Jakubów, czarnym szlakiem do Sierakowa, dalej przez Sieraków,
zielonym do Cmentarza Palmiry,
czarnym w stronę Janówka do strażnicy Przy Orle, dalej Kościelną Drogą do Palmir
żółtym do Mogilnego Mostka, dalej czerwonym do Kamienia Zboińskiego,
zielonym do Kamienia W. Plapisa
żółtym do Kamienia Ułanów Jazłowieckich,
czarnym w kierunku Dąbrowy Leśnej do szlaku rowerowego
szlakiem rowerowy do Opalenia i do Lasek, meta – polana rekreacyjna w Laskach
V ZGŁOSZENIA/WARUNKI UCZESTNICWA
1. Każdy uczestnik przed startem ma obowiązek zapoznać się z regulaminem V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego oraz wypełnić
KARTĘ ZGŁOSZENIA. Regulamin i informacje dostępne są na stronie www.centrum.izabelin.pl i Fb Centrum Kultury Izabelin oraz
na miejscu zbiórki w dniu rajdu.
2. Zapisy w dniu Rajdu 9:00 - 9:30 albo drogą elektroniczną sekretariat@centrum.izabelin.pl do dnia 29.09.2022 r.
3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w
Rajdzie.
4. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 15 lat mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Kampinoskiego Parku Narodowego.
6. Udział w V JESIENNYM Rajdzie Rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
7. Rajd odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

8.
9.

Na rajd zaleca się zabrać: kask, kamizelkę odblaskową, apteczkę, wodę mineralną, przybornik techniczny do napraw roweru,
pompkę, płaszcz przeciwdeszczowy.
Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna zmiana trasy V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego powodują wykluczeniu z
imprezy.

VI OBOWIĄZKI ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII (COVID-19)
1. W V JESIENNYM Rajdzie Rowerowym nie mogą uczestniczyć osoby, które mają objawy chorobowe, takie jak gorączka, kaszel,
duszności.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak podwyższona temperatura, kaszel, złe samopoczucie, trudności
w oddychaniu, osoba nie zostanie dopuszczona do rajdu. Taka osoba zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się
do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie pod numerem 999 albo 112.
3. W przypadku stwierdzenia u osoby znajdującej się na trasie rajdu wyraźnych oznak choroby, takich jak podwyższona
temperatura, kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka zostanie odizolowana od innych osób. Organizator
wyznaczył pracownika, którego zadaniem będzie odizolowanie chorej osoby oraz kontakt telefoniczny z lekarzem, ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną. W razie pogarszania się stanu zdrowia pracownik zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o
możliwości zakażenia koronawirusem.
4. Uczestnicy rajdu zobowiązani są przestrzegać poleceń i procedur wprowadzonych przez Organizatora.
VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy V JESIENNY Rajd Rowerowy jest Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki
21, 05-080 Izabelin, reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Administratora: tel. 22 752 68 00, adres e-mail:
sekretariat@centrum.izabelin.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl
3. Dane osobowe uczestników V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia ww.
imprezy, na podstawie umowy zawartej w oparciu o dokonane zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz promowania
działalności Administratora, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i
przeprowadzenia imprezy V JESIENNY Rajd Rowerowy. Ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby, które obejrzą transmisję z rajdu.
5. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika mogą być opublikowane na łamach strony internetowej i w informacjach
medialnych w celu promocji Centrum Kultury Izabelin.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy V JESIENNY Rajd Rowerowy, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe
lub niekompletne.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się jako zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1
lit e RODO), uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Kultury Izabelin,
uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w imprezie V
JESIENNY Rajd Rowerowy.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VIII SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Uczestnicy V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego zobowiązani są do:
a)
przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
b)
posiadania sprawnego technicznie roweru.
c)
przestrzegania Regulaminu V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
Organizatora rajdu.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jadąc na rowerze należy zachować odległość między rowerami od 3 do 5 m, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze a przy zjazdach przestrzegać zakazu
wyprzedzania.
Podczas jazdy w kolumnie należy zachować od 50 do 100 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
Przejścia dla pieszych pokonujemy pieszo przeprowadzając rower.
Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych turystów.
Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, drogą, ścieżką, na poboczu, na
parkingu, łące lub polanie.
W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zakończeniu V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego.
Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu,
biorących udział w rajdzie uczestników.
Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej, nie jest wyścigiem, nie jest rywalizacją sportową.
Podczas rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających, alkoholu oraz palenia tytoniu.

IX INFORMACJE DODATKOWE
1. Udział w V JESIENNYM Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny.
2. Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 100 osób.
3. Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego ze względu na warunki
pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.
5. W sprawach spornych, nie objętych regulaminem decydować będzie Organizator rajdu.
6. Po zakończeniu rajdu, na polanie rekreacyjnej w Laskach, będzie ognisko i możliwość upieczenia kiełbasek (Organizator
zapewnia gorące napoje i coś słodkiego, nie zapewnia kiełbasek).
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
rajdu.
Koordynator:
Bronisława Bieńkowska tel. 603 540 011

Zabezpieczenie trasy:
Trasę V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego zabezpiecza Organizator przy pomocy wolontariuszy.
Zobowiązanie:
Organizatorzy zobowiązują się do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu rajdu rowerowego oraz
do przywrócenia porządku w miejscu startu i mety V JESIENNEGO Rajdu Rowerowego.

