AKTYWNA LEGNICA
Rajd Rowerowy
26.06.2022r.
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
Urząd Miasta w Legnicy
II. CELE
- propagowanie zdrowego stylu życia
- propozycja aktywnego spędzenia czasu wolnego,
- udział w akcji „Aktywne Miasta” (rywalizacja miast na podstawie ilości przejechanych
kilometrów)
III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Rajd odbędzie się 26.06.2022 r., o godz.11.00, start -park miejski, zbiórka przy
dawnym skateparku.
2. Biuro imprezy czynne od godz. 10.00
3. Trasa: ulicami miasta- drogami dla rowerów oraz drogami publicznymi
IV. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA
1. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby, które pobrały aplikację „Aktywne Miasta”
biorącą udział w rywalizacji w projekcie „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”
polegającej na przejechaniu jako miasto największej ilości kilometrów. W Rajdzie
mogą wziąć udział rodziny i rowerzyści indywidualni (dzieci do lat 15 pod opieką
dorosłych).
2. Rajd stanowi jedną z trzech części składającą się na Koronę Rajdów. Kolejne rajdy
planowane są w wakacje i na jesień. Dla osób które wezmą udział we wszystkich
trzech rajdach rowerowych przewidziana jest niespodzianka.
3. Uczestnicy opłacają wpisowe w wysokości: 10 zł- os. dorosła, dzieci do lat 15- 5 zł.
4. Uczestnicy biorący udział w projekcie „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” w
miesiącu czerwcu po zainstalowaniu aplikacji „Aktywne Miasta” zbierają
kilometry dla Miasta Legnica.
5. Zgłoszenia do rajdu przyjmowane będą do dnia 23.06.2022r. poprzez wysłanie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub w przypadku wolnych miejsc, w dniu
imprezy. Liczba osób ograniczona do 150.
6.Organizator zapewnia:
- zabezpieczenie trasy (policja, pogotowie ratunkowe, samochód techniczny),
- poczęstunek i napoje
V. PROGRAM MINUTOWY
godz.10.45
- zbiórka w parku miejskim, przy dawnym skateparku
- odprawa (poinformowanie uczestników o zasadach bezpiecznego
poruszania się po drodze, ustawienie kolumny uczestników)
11.00
- wyjazd grupy rowerzystów
ok. 12.45
- przyjazd na kąpielisko Kormoran- poczęstunek, zakończenie rajdu

UWAGA! Uczestnicy rajdu wracają do miejsca zamieszkania indywidualnie w wybranym
przez siebie czasie.
VI. FORMA WYDARZENIA
Uczestnicy wydarzenia Aktywna Legnica startujący w projekcie „Puchar Rowerowej Stolicy
Polski” pobierają aplikację „Aktywne Miasta”, a następnie biorą udział w rywalizacji. Po
przystąpieniu do wydarzenia, każdy z uczestników przez cały czerwiec zbiera kilometry dla
miasta Legnica. Zakończeniem imprezy będzie wspólny rajd rowerowy w dniu 26.06.2022r.
W rywalizacji brane są pod uwagę wyłącznie przejazdy rowerowe.
VII. NAGRODY
Dla startujących, którzy nazbierają najwięcej kilometrów przewidziane są puchary.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
3.Za sprzęt ( rowery) odpowiadają uczestnicy.
4.Dbajac o bezpieczeństwo uczestników Organizator zaleca korzystanie z kasków
ochronnych.

Organizator

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Organizatorem Imprezy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Legnicy, ul. Najświętszej Marii
Panny 7, 59-220 Legnica,
2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako
„Uczestnik”).
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących,
będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Legnicy,
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Mariusz Kwaśnik
kontakt do IOD: iod@osir.legnica.eu
3) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów,
przygotowania i organizacji Imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku
w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
4) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni
pracownicy/współpracownicy
Administratora,
dostawcy
usług
technicznych
i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych;
5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych
osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa
w Imprezie;
9) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje
bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik nr 2

FORMULARZ UCZESTNICTWA
Zgłaszam swój udział
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika/ data urodzenia)

w imprezie pn. Aktywna Legnica, który odbędzie się 26 czerwca 2022r..
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, a stan zdrowia pozwala mi na udział
w tego typu imprezach. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu
imprezy pn. Aktywna Legnica i w pełni je akceptuję.
…………………………….
(Podpis uczestnika)
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu;
□ wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących
udział
w zawodach.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2017 poz. 880),:
□ wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Legnicy mojego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we
fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach
internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy lub wykonanych na jego zlecenie
każdego rodzaju materiałach informacyjnych rozpowszechnianych przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Legnicy w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jego działalnością
informacyjną lub promocyjną.
……………………………
(Podpis uczestnika)

Załącznik nr 3
………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………................
adres / numer tel.

FORMULARZ UCZESTNICTWA DZIECKA W WYDARZENIU
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
…………………………………………….............. (imię i nazwisko/ data urodzenia)
w imprezie pn. Aktywna Legnica – 26 czerwca 2022r.
Oświadczam, że syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w w/w
imprezie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami Regulaminu -Aktywna Legnica i w pełni
je akceptuję.
…………………………….
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
□ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu;
□ wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na liście osób biorących
udział
w zawodach.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2017 poz. 880),:
□ wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Legnicy wizerunku mojego dziecka, utrwalonego w trakcie Imprezy za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we
fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach
internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy lub wykonanych na jego zlecenie
każdego rodzaju materiałach informacyjnych rozpowszechnianych przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Legnicy w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jego działalnością
informacyjną lub promocyjną.
………………………………………………..
(podpis rodzica)

