Starostwo Powiatowe w Kępnie
Kępno, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
www.powiatkepno.pl

REGULAMIN
,,POKRĘĆ SIĘ PO POWIECIE”

15 MAJA 2022 roku
I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie
warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
3. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i turystycznymi powiatu kępińskiego.
II. Organizatorzy:
Powiat Kępiński z siedzibą: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Osoby odpowiedzialne za organizację rajdu:
1. Dariusz Baranowski
2. Paweł Jeziorny
Kontakt: Starostwo Powiatowe w Kępnie
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu
tel. 62 78 28 968, fax. 62 78 28 901
email: patrycja.kedzia@powiatkepno.pl
III. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się 15 maja 2022 roku (niedziela)
Start rajdu - godzina 12.00
Zbiórka uczestników – godz. 11.40 przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kępnie ul. Kościuszki 5
Zakończenie rajdu – około godziny 16.00.
UWAGA!!!
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się uczestnikom rajdu startu przed godz. 12.00.
Uczestnik, który wystartuje przed godz.12.00 nie jest uczestnikiem rajdu, pokonuje trasę na własną
odpowiedzialność, nie obowiązuje go również ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
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IV. Trasa rajdu
Trasa rajdu :
Kępno /ul. Kościuszki 5 Starostwo Powiatowe w Kępnie / Domanin/ Mikorzyn/ Korzeń (Pomnik
Powstańców Wielkopolskich)/ Zosin/ Hanulin/ Kępno/ 30 km/
V. Zasady uczestnictwa:
1. W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć w wieku od lat 11 posiadający sprawny rower - zgodnie z
obowiązkowym wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
2. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić
pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie
www.powiatkepno.pl) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.
3. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
4. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn.
przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych.
W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń
służb porządkowych lub Organizatora.
5. Na trasie, przejazd rajdu odbędzie się w formie kolumny, zabezpieczonej przez służby porządkowe.
6. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy
rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających.
7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed
deszczem.
8. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
9. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun
podpisujący oświadczenie).
10. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne
uprawnienia.
11. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone podczas
rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami.
12. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na
odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna
swój/dziecka stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego.
13. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.
14. Uczestnik biorący udział w rajdzie jednocześnie oświadcza, że:
• zapoznał się z regulaminem imprezy i akceptuje jego treść oraz nie posiada żadnych
przeciwwskazań medycznych do udziału w rajdzie. Bierze w nim udział na własną
odpowiedzialność,
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich lub swojego dziecka zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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
(dalej: RODO) przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie celem
organizacji rajdu,
• został poinformowany, że:
a) administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600
Kępno, tel. 62 78 28 900, fax. 62 78 28 901.
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b) Starostwo Powiatowe w Kępnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pana Artura Sołygę, z którym
można skontaktować się poprzez e-mail artur.solyga@powiatkepno.pl w każdej sprawie dotyczącej
przetwarzania danych osobowych uczestników.
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Powiatu Kępińskiego.
d) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów
wykonawczych.
e) dane osobowe uczestnika lub dane osobowe jego dziecka nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
f) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów
uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
g) przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych
osobowych lub danych osobowych jego dziecka narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
h) podanie przez uczestnika jego danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe,
natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne
wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego/jego dziecka wizerunek
zarejestrowany podczas w/w rajdu poprzez: zwielokrotnianie, utrwalanie, kopiowanie, wyświetlanie,
publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery,
wykorzystanie na stronie: www.powiatkepno.pl,
Podstawa prawna:
a) Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO)
b) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 992)
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z
zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników
od jego stosowania.
VI. Zgłoszenia:
1. Rejestracja uczestników uprawniająca do udziału w rajdzie odbędzie się do dnia 12 maja 2022 roku.
Rejestracja odbywa się mailowo lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego. Elektroniczne
zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: patrycja.kedzia@powiatkepno.pl.
2. Każdy uczestnik na starcie rajdu podpisuje listę obecności zgodnie z nadesłanymi lub złożonymi
zgłoszeniami.
3. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
4. UWAGA - W RAJDZIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO OSOBY WCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANE.
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5. UWAGA – ORGANIZATOR PRZEWIDZIAŁ LIMIT DOTYCZĄCY MAKSYMALNEJ LICZBY UCZESTNIKÓW
RAJDU TJ. 100 OSÓB.
6. Po zarejestrowaniu 100 osób rejestracja zostanie zakończona.
VII. Zasady bezpieczeństwa:
1. Rajd rowerowy odbędzie się z wykorzystaniem dróg publicznych, zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu
drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w żaden sposób nie
zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na trasie przejazd rajdu odbędzie się w
formie kolumny, zabezpieczonej przez służby porządkowe.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania
się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu,
„ścigania się”, wyprzedzania itp.
3. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie jednak możliwa
fachowa pomoc serwisu rowerowego jadącego na końcu rajdu.
VIII. Świadczenia od Organizatorów
➢ bezpłatny udział,
➢ ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
➢ opieka medyczna i ratownicza,
➢ poczęstunek w trakcie rajdu

