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Regulamin rajdu rowerowego 

„Rowerem po wielkopolskiej krainie” 

 
I. Postanowienie ogólne 

1. Organizatorem rajdu jest: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

,,Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 18, 62-400 Słupca, 

tel. (63) 24 100 73;  e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl, adres biura: ul. Plac Szkolny 

16a, 62-400 Słupca. 

2. Kierownikiem imprezy jest Pani Anita Kubicka tel. 509 507 444. Zabezpieczenie imprezy 

zgodne z Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 

3. Realizacja rajdu nastąpi 23 września 2017 r. z miejscowości Kosewo ul. Słupecka 2 przez 

Lipnicę-Salomonowo-Anastazewo-Ostrowo-Przybrodzin-Powidz-Polanowo-Kochowo-

Giewartów  do miejscowości Kosewo – 30 km. Meta  Kosewo, ul. Słupecka 2. 

4. Organizator zapewnia: ubezpieczenie, posiłek oraz gadżet rowerowy dla każdego 

uczestnika. 

 

II. Cel rajdu 

1. Promocja walorów przyrodniczych, historyczno-kulturowych miejscowości w gminie 

Ostrowite i Powidz oraz przyciągnięcie jak największej liczby potencjalnych turystów do 

sołectwa Kosewo, nad Jezioro Powidzkie. 

2. Promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Powidzkiego Parku Krajobrazowego. 

3. Zwiększenie liczby turystów spędzających czas wolny na terenie sołectwa Kosewo. 

4. Wzrost wiedzy o walorach przyrodniczych i turystycznych miejscowości Kosewo. 

5. Integrację mieszkańców sołectwa Kosewo. 

III. Uczestnicy i warunki uczestnictwa w rajdzie 

1. Uczestnikami rajdu mogą być: 

a) rodziny z dziećmi, mieszkańcy Powiatu Słupeckiego tj. gmin: Ostrowite [szczególnie 

sołectwa Kosewo], Zagórów, Słupca, Strzałkowo, Powidz, Lądek oraz gminy 

miejskiej Słupca. 

b) osoby fizyczne w każdym wieku. Osoby w wieku 13-17 lat muszą przedłożyć 

dodatkowo Organizatorowi podczas zgłoszenia pisemną zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego na udział w Rajdzie [załącznik Nr 1 do Regulaminu]. Osoby poniżej 13 

roku życia mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką pełnoletniego 

opiekuna. 

c) warunkiem udziału w Rajdzie jest zgłoszenie Organizatorowi swojego uczestnictwa na 

listę rekrutacyjną podczas trwania rekrutacji, w czasie wskazanym przez Organizatora 

oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. W zgłoszeniu należy podać imię                     

i nazwisko i/jego opiekuna podczas Rajdu (jeśli wymagane), PESEL, wiek, adres 
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zamieszkania i telefon. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

2. Po podpisaniu Regulaminu przez uczestnika lub jego opiekuna uznaje się, iż uczestnik     

zapoznał się z regulaminem i zgadza się na : 

a) przetwarzanie danych osobowych, które odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.).  

b) administrowanie danych osobowych przez Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,           

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.  

 

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych przedmiotowo 

z Rajdem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Rajdu oraz 

wydaniem gadżetów reklamowych. Podanie danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, lecz niezbędny do wydania w/w pozycji. Osobom udostępniającym dane 

osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania 

usunięcia.  

 

3. Udział w Rajdzie jest bezpłatny i dobrowolny, na własną odpowiedzialność uczestników. 

Nieprzestrzeganie przez uczestników Regulaminu powoduje wykluczenie z Rajdu. 

 

4. Zakres odpowiedzialności Organizatora: 

a) Organizator ubezpiecza zgłoszonych uczestników Rajdu od następstw nieszczęśliwych        

wypadków. Ubezpieczenie nie obejmuje przyjazdu uczestników na start Rajdu i 

powrót z mety Rajdu, które uczestnicy odbywają na własną odpowiedzialność oraz 

jazdy uczestników samowolnie zmienioną trasa, w tym jazdy w wyniku oddalenia się 

bez zgody i wiedzy Koordynatora Rajdu. 

b) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z obsługą 

i prowadzeniem Rajdu, nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe 

i majątkowe oraz za straty i rzeczy zaginione, które wystąpią przed, w trakcie lub po 

Rajdzie, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika 

Regulaminu. 

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przyjazd uczestników na start Rajdu                   

i powrót z mety Rajdu, które uczestnicy odbywają we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność oraz za jazdę uczestników samowolnie zmienioną trasą, w tym za 

jazdę w wyniku oddalenia się bez zgody i wiedzy Koordynatora Rajdu. 

 

5. Obowiązki uczestników: 

a) uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i poleceń osób 

prowadzących Rajd, przepisów ruchu drogowego, przepisów o ochronie przyrody               

i Karty Turysty 

b) uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody uczestnikom 

Rajdu lub osobom trzecim 

c) uczestnicy powinni dostosować tempo jazdy do całej grupy 
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d) każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać czysty i sprawny rower oraz niezbędne do 

naprawy narzędzia i części zamienne 

e) w trakcie Rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania 

środków odurzających. Jeżeli organizator rajdu będzie miał wątpliwości co do 

stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie dopuszczony do rajdu. 

f) nieletni uczestnicy muszą się znajdować pod opieką osoby dorosłej – załącznik nr 1 do 

regulaminu. 

 

IV. Dane osobowe 

 

1. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i  upoważniają 

Organizatorów do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji rajdu, 

wydania gadżetów promocyjnych oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów 

Organizatorów. 

2. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do złożenia Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w 

rajdzie: „Rowerem po wielkopolskiej krainie” oraz zgody na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie wizerunku. 

3. Uczestnikom Rajdu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo 

poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania 

ich danych osobowych. 

4. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 

zm.).  

5. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz nazwiska jako relacja  

z konkursu, w materiałach promocyjnych, prasie branżowej, w mediach 

społecznościowych, na stronach internetowych organizatora. 

V. Harmonogram rajdu 

1. Zgłoszenia do rajdu „Rowerem po wielkopolskiej krainie” przyjmowane są od 7 września 

do 17 września 2017 r. 

2. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: biuro@unianadwarcianska.pl po wypełnieniu 

formularza zgłoszeniowego oraz telefonicznie tel. (63) 241 00 73 przez Stowarzyszenie 

,,Unia Nadwarciańska” ul. Plac Szkolny 16 a,  62-400 Słupca. UWAGA!!! Decyduje 

kolejność zgłoszeń! 

3. Pierwszeństwo zgłoszeń mają mieszkańcy sołectwa Kosewo i gminy Ostrowite. 

4. W Rajdzie łącznie może wziąć udział maksymalnie 150 uczestników.  

5. Rajd odbędzie się 23 września 2017 roku. Zbiórka w miejscowości Kosewo ul. Słupecka 

2, o godz. 9.00, po wpisaniu się na listę obecności i pobraniu gadżetów reklamowych, 

rozpoczęcie rajdu. 

6. Trasa Rajdu: Kosewo przez Lipnicę-Salomonowo-Anastazewo-Ostrowo-Przybrodzin-

Powidz-Polanowo-Kochowo-Giewartów  do miejscowości Kosewo – 30 km. 

7.  Meta rajdu w miejscowości Kosewo ul. Słupecka 2,  posiłek, przeprowadzenie konkursów 

mailto:biuro@unianadwarcianska.pl
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i wydanie nagród, integracja, wymiana poglądów. 

8.  Powrót do domu we własnym zakresie. 

 

 

 

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników biura Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska” pod numerem tel. (63) 24 100 73 oraz w biurze Stowarzyszenia przy 

ul. Plac Szkolny 16 a, 62-400 Słupca. 

 

Zapraszamy do udziału w rajdzie !!! 
 

  


