
Regulamin 

Rajdu Rowerowego 

„XI Rajd Rowerowy im. Zdzisława 

Adamczaka” 

 
 

 

I. CEL 
 

Popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnej formy wypoczynku, promocja produktu 

turystycznego „Rowerem przez Leszno – Region”, upamiętnię pamięci postaci Zdzisława 

Adamczaka, byłego przewodniczącego Organizacji Turystycznej Leszno - Region.   

 

II. NAZWA IMPREZY 
 

Rajd rowerowy „XI Rajd Rowerowy im. Zdzisława Adamczaka”. 

 

III. ORGANIZATOR 
 

Miasto Leszno, Organizacja Turystyczna Leszno- Region, Gmina Krzemieniewo. 

Biuro Organizatora: 

Centrum Informacji Turystycznej 

ul. Słowiańska 24 

64-100 Leszno 

Partnerzy: Gminy Członkowskie Organizacji Leszno – Region. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDÓW 
 

03.09.2022 roku.  

Dostępne cztery trasy prowadzące z czterech gmin (Leszno, Osieczna, Rydzyna  

i Krzemieniewo). 

Meta: Plaża w Górznie 

 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która spełni następujące warunki: 

a) Udział w rajdzie rowerowym biorą osoby pełnoletnie. Osoby w wieku do 18 lat 

mogą wziąć udział w rajdzie rowerowym, jadąc pod stałą opieką osoby dorosłej 

oraz po wypełnieniu przez rodzica / opiekuna karty zgłoszeniowej dziecka;  
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b) Uczestnikiem rajdu może być każdy, komu pozwala na to ogólna kondycja fizyczna 

i zdrowie;  

c) W związku z sytuacją epidemiologiczną, udział w Rajdzie może wziąć osoba która 

nie jest chora, nie wykazuje objawów chorobowych i nie miała kontaktu  

z zakażonym koronawirusem;  

 

d) Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się 

z regulaminem oraz klauzulą informacyjną. Regulamin i klauzula dostępne są na 

stronie internetowej organizatora. Można go otrzymać również w wersji 

drukowanej w Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie, w gminach 

członkowskich Organizacji Turystycznej Leszno-Region oraz przed startem rajdu; 

 

e) Uczestnik podpisuje Listę Startową, co jest jednoznaczne z akceptacją 

Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach 

związanych z organizacją i promocją Rajdu (RODO);  

 

Klauzula RODO 

 

„OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem 

w rajdzie i jego promocji. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego  

i dziecka wizerunku utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w 

postaci fotografii) przez Miasto Leszno oraz Organizację Turystyczną Leszno - Region na 

potrzeby rajdu rowerowego i jego promocji.  

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i posiadam wiedzę, że podanie danych jest 

dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.” 

 

f) Uczestnicy rajdu zgłaszają się osobiście w „Biurze Rajdu” Centrum Informacji 

Turystycznej w Lesznie, ul. Słowiańska 24, w godzinach urzędowania jednostki, 

mailowo (infotur@leszno.pl) lub telefonicznie (+48 65 529 81 91); gminach 

członkowskich: 

- gmina Krzemieniewo: w godzinach urzędowania jednostki, mailowo 

(tomasz.stachowiak@krzemieniewo.pl) lub telefonicznie (+48 65 536 92 27); 

- gmina Osieczna: w godzinach urzędowania jednostki, mailowo 
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(m.juskowiak@osieczna.pl) lub telefonicznie (+48 65 535 00 16); 

- gmina Rydzyna: w godzinach urzędowania jednostki, mailowo 

(imprezyrok@rydzyna.pl) lub telefonicznie (+48 65 538 05 83) 

 

do 31.08.2022 roku do godz. 12.00 lub do zamknięcia listy. 

Ilość miejsc uczestnictwa ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 
Osobom, które dokonają zgłoszenia w terminie wskazanym wyżej (decyduje 

kolejność zgłoszenia) organizatorzy zapewniają wyżywienie, ubezpieczenie oraz 

opiekę medyczną na trasie.  

 

g) Za trasę przejazdu zorganizowanej grupy rowerowej odpowiada organizator  

i gminy członkowskie, które organizują przejazd . Droga powrotna z mety rajdu 

do domu odbywa się na własną odpowiedzialność. 

 
h) Załączniki do regulaminu stanowią (do pobrania w wersji elektronicznej): 

 
- karta zgłoszeniowa dziecka,  

- klauzula informacyjna.  

 

 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU 
 

1. Przestrzeganie Regulaminu Rajdu. 

2. Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest 

gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 

3. Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym po drogach rowerowych. 

Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się 

bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. 

4. Uczestnicy rajdu poruszają się w grupie.  

5. Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tarasowanie i ciągłe 

zmiany pozycji. 

6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 

bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią. 

8. W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii lub innej 

przyczyny, uczestnik zgłasza się do opiekunów rajdu. 

9. Zabrania się oddalania lub opuszczania rajdu bez uprzedniego powiadomienia jednego z 

opiekunów grupy. 

10. Uczestnicy rajdu biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie 

ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w 

bezpiecznym miejscu, na poboczu nie tarasując przejazdu innym uczestnikom. 

11. Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę  

o środowisko naturalne. 

 

VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
 

1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem 
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uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,  

w trakcie lub po rajdzie rowerowym. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

imprezy. 

3. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada.  

4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu w drodze powrotnej po zakończeniu rajdów. 

5. Udział w rajdach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, 

niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z mety rajdu do domów. 

 

VIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW  
 

1. Wszyscy zapisani w terminie uczestnicy rajdu otrzymują: 

a) prawo udziału w rajdzie z wyznaczoną trasę; 

b) bezpłatny posiłek na mecie  

c) ubezpieczenie NNW; 

d) możliwość wygrania nagród rzeczowych w ewentualnych konkursach organizowanych 

podczas rajdu. 

 

 

IX. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

1. Uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej 

trasie. 

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność. 

2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez 

akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 

lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody 

związanej z rajdem. 

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas pokonywania trasy zawodów oraz w przejeździe, w ramach rajdu rowerowego. 

4. Zaleca się jazdę w sztywnym kasku i kamizelce odblaskowej.  

5. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. 

6. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 

7. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w 

relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

organizatorów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

8. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystywane 

przez organizatora, prasę, radio i telewizję. 
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9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych 

decyzja organizatorów jest decyzja ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia 

uczestników z jego przestrzegania. 

10. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu z powodów związanych  

z sytuacją epidemiczną lub niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

 


