REGULAMIN
ROWEREM DLA WOŚP
Chorzów
29.01.2022 r.

§ 1 Cel imprezy
⮚ Zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w ramach 30. Finału WOŚP;
⮚ Popularyzacja rajdów i wycieczek rowerowych, jako najprostszej form aktywnego wypoczynku;
⮚ Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia;
⮚ Dobra zabawa dla dużych i małych mieszkańców Chorzowa i miast ościennych;
⮚ Podtrzymanie aktywności fizycznej w okresie stanu epidemii COVID-19.

§ 2 Organizatorzy oraz współorganizatorzy
Organizatorem jest:
⮚ Stowarzyszenie „Chorzowski Klub Rowerowy”;
Współorganizatorem jest:
⮚ Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie;
⮚ Urząd Miasta Chorzów;
⮚ Zespół Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie;
⮚ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach

§ 3 Termin i miejsce oraz zasady imprezy
⮚ Wydarzenie Rowerem dla WOŚP zaplanowane zostało na 29.01.2022 r., (sobota);
⮚ Start rajdu zorganizowany będzie na terenie Szybu Prezydent;
⮚ Meta zorganizowana będzie na chorzowskim Rynku;
⮚ O godzinie 12:00 wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do stawienia się pod szybem;
⮚ O godzinie 12:30 następuje oficjalne rozpoczęcie rajdu;
⮚ Zakończenie przewidziane jest na godzinę 14:00;
⮚ Długość trasy wynosi ok. 15 km.

§4 Opłata startowa, rejestracja, medale
⮚ Aby wziąć udział w rajdzie, każda chętna osoba zobowiązana jest do wypełnienia specjalnego
formularza zgłoszeniowego, do którego link zostanie podany 12.12.2021 r., na wydarzeniu dot.
Rajdu;
⮚ Uczestnik może również zarejestrować się przez specjalnie przygotowaną aplikację na telefon
(system Android), informacje o aplikacji pojawią się na wydarzeniu Facebook;
⮚ Po dokonaniu rejestracji, każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia opłaty startowej nie
mniejszej niż 15,00 zł/osoba za pośrednictwem e-Skarbonki. Potwierdzenie wpłaty (screen)
należy przesłać na adres: wospchorzow@gmail.com w tytule wpisując „ROWER – imię
i nazwisko”. Link do e-Skarbonki zostanie podany na wydarzeniu;
⮚ Opłata nie podlega zwrotowi i w całości zostaje przekazana na konto Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy za pośrednictwem Sztabu WOŚP #714;
⮚ Maksymalna ilość uczestników jaka może wziąć w wydarzeniu, wynosi 100 osób;
⮚ Każda zarejestrowana osoba, która dokona wpłaty otrzyma pamiątkowy medal oraz drobny
poczęstunek na mecie rajdu;
⮚ Organizator nie przewiduje większej ilości medali;
⮚ Osoby, które nie wezmą udziału w Rajdzie, nie będą miały możliwości odbioru medalu w innym
terminie. Nie odebrane medale, zostaną rozdane w dniu wydarzenia uczestnikom, którzy nie
zarejestrowali się poprzez formularz, ale wrzucą do puszki stacjonarnej opłatę startową.

§ 5 Zasady rajdu
⮚ W rajdzie może wziąć udział każda chętna osoba, Organizator nie przewiduje limitu wiekowego
uczestników;
⮚ Przejazd ma charakter koleżeński i tylko w takiej formie powinien być odbierany;
⮚ Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko za pisemną zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego. Wzór zostanie udostępniony na wydarzeniu;
⮚ Rajd będzie się odbywać po ulicach miasta Chorzów, dlatego:
- wszyscy uczestnicy powinni przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i stosować się do
zaleceń Policji oraz Organizatorów prowadzących rajd;
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
⮚ Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
⮚ Każdy uczestnik powinien posiadać kask rowerowy;
⮚ Osoby pod wpływem alkoholu, innych używek lub nie przestrzegające zasad Rajdu, jak również
nie posiadające kasku rowerowego nie zostaną dopuszczone do udziału w wydarzeniu;
⮚ Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego
regulaminu imprezy;
⮚ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika, w tym za rzeczy zgubione,
uszkodzone lub zniszczone;
⮚ Wszyscy uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas
trwania imprezy;
⮚ Interpretacja regulaminu należy tylko do Organizatora;
⮚ W sytuacji nieprzestrzegania przez uczestnika w/w regulaminów, Organizator ma prawo do
wyproszenia go z miejsca odbywania się imprez;
⮚ Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących na dzień imprezy, ograniczeń,
nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, jak również zaleceń
sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatora;
⮚ W imprezie nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:
a) mają objawy infekcji, w szczególności górnych dróg oddechowych takich jak katar, kaszel;
b) mają temperaturę ciała powyżej 37,50 C;
c) przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
⮚ W razie wystąpienia jakichkolwiek trudności związanych z odbyciem się imprezy w bezpiecznej
dla uczestników formie, które wynikają z czynników niezależnych od Organizatora, Organizator

ma prawo do jej odwołania. W szczególności Organizator zastrzega możliwość odwołania lub
zmiany terminu imprezy w przypadku:
a. zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na
przebieg wydarzenia,
b. wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu
i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji imprezy,
c. wprowadzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności
dotyczących limitów osób), które powodowałyby, że przeprowadzenie imprezy byłoby
niemożliwe lub znacząco utrudnione.
⮚ Organizator informuje, iż z dniem 20 marca 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 491 ze zm.) wprowadzono na terytorium
Rzeczypospolitej Polski stan epidemii w związku z zakażeniami SARS-CoV-2. Powyższa sytuacja
powoduje, iż wprowadzane są liczne obostrzenia o charakterze powszechnie obowiązującym,
mające na celu ograniczenie transmisji wirusa. W związku z powyższym organizator zastrzega
możliwość zmiany Regulaminu, w sytuacji wprowadzenia ww. obostrzeń i konieczności
dostosowania do nich postanowień Regulaminu, m.in. w zakresie liczebności grup startowych;
⮚ Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia na uczestnika przed dopuszczeniem go do
udziału w imprezie obowiązku kontroli stanu zdrowia przez służby medyczne, w szczególności
poprzez wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 w razie potrzeby tj. gdy organizator zostanie
do tego zobligowany przez organ państwowy lub przepis prawa, albo gdy w ocenie
organizatora zaistnieje uzasadnione podejrzenie co do stanu zdrowia uczestnika. W razie
stwierdzenia złego stanu zdrowia uczestnika, organizator będzie uprawniony do
niedopuszczenia go do udziału w imprezie;
⮚ Na miejscu startu oraz mety wskazane jest korzystanie z maseczek ochronnych.

§ 6 Postanowienia końcowe

⮚ Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu;
⮚ Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Rajdzie w trakcie jego trwania powinien zgłosić
ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie Rajdu;
⮚ Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady
z jego osobą mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach
marketingowych Organizatora.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
⮚ Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane w celach organizacji, promocji oraz
nagrodzenia zwycięzców w/w zawodów;
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy

Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie – reprezentowany przez Michała Hornik;
2.

Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,

nazwa klubu, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
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;
3.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
4.

Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;

5.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty

elektronicznej pod adresem wospchorzow@gmail.com we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na
mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia
2016 r.;
6.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest

dobrowolne ale niezbędne do udziału w zawodach;
8.

Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie wizerunku,

przez Sztab WOŚP Chorzów #714 działający przy Zespole Szkół Technicznych Nr 1 w Chorzowie
– Reprezentowany przez Michała Hornik, oraz na umieszczanie

i publikowanie zdjęć

i materiałów filmowych zawierających wizerunek zawodników na stronie internetowej Sztab
WOŚP Chorzów #714 oraz na profilach internetowych zarządzanych przez Sztab WOŚP

Chorzów #714 takich jak Facebook, YouTube w celu informacji i promocji. Podstawę prawną
do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm);
⮚ Organizator zobowiązuje się do komisyjnego usunięcia wszelkich baz danych, list startowych
oraz oświadczeń zawierających dane osobowe w terminie do 3 miesięcy od zakończenia rajdu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody, o której mowa w w/w
punktach jest równoznaczne z niedopuszczeniem danej osoby do udziału w rajdzie.

§ 8 Dane kontaktowe
Sztab WOŚP #714 Chorzów:
•

ul. Sportowa 23, 41-500 Chorzów

•

(032) 241 02 16

•

Ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

•

(032) 416 50 00

Urząd Miasta:

Stowarzyszenie Chorzowski Klub Rowerowy:
•

Ul. St. Batorego 6, 41-506 Chorzów

•

stowarzyszenie.chkr@gmail.com

