REGULAMIN
RAJDU ROWEROWEGO SZLAKIEM „DWORY I KOŚCIOŁY”
27.07 - 28.07.2019 r.
Organizatorzy:
 Centrum Kultury Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej,
 Oddział PTTK w Łowiczu – KTK Szprycha.
Kierownictwo rajdu:
 Adam Szymański – komandor rajdu
Cel rajdu:
 popularyzacja turystyki rowerowej,
 aktywizacja lokalnej społeczności do korzystania z aktywnej formy wypoczynku,
 popularyzacja walorów turystycznych na Ziemi Łowickiej,
 promocja szlaki „Dwory i kościoły”.
Miejsce, czas spotkania, program rajdu:
27.07.2019 r. SOBOTA







Łowicz, Stary Rynek, przed budynkiem Muzeum,
zbiórka o godz. 9.30
uczestnicy rajdu wpisują się na listę rajdową w miejscu spotkania i uiszczają opłatę za udział
w rajdzie w wysokości 10 zł
wyjazd na trasę rajdu o godz. 10.00
przejazd trasą: Łowicz – Dąbkowice – Lisiewice – Chruślin – Stanisławów – Waliszew –
Oszkowice – Borów – Walewice – Zduńska Dąbrowa
dojazd do miejsca noclegu o godz. 17.00, ognisko z kiełbaskami, konkursy z nagrodami
27.07.2019 r. NIEDZIELA







godz. 7.00 – pobudka
godz. 7.30 – śniadanie
godz. 8.45-9.00 – przygotowanie do wyjazdu
godz. 9.00 – wyjazd na trasę rajdu: Zduńska Dąbrowa – Złaków Kościelny – Złaków Borowy –
Kiernozia – Kocierzew – Osiek - Łowicz
planowany powrót do Łowicza godz. 17.00

Warunki uczestnictwa:
 wpisowe za uczestnictwo w rajdzie 10 zł
 w rajdzie mogą brać udział wszyscy zainteresowani, którzy wpiszą się na listą rajdową do
dnia 19.07.2018 r.
 zapisy prowadzi Centrum Informacji Turystycznej w Łowiczu, Stary Rynek 17,
pod nr tel. 46 837 34 33 oraz mailowo promocja@powiat.lowicz.pl
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania rajdu w przypadku zgłoszenia się zbyt
małej liczby uczestników – poniżej 15 osób
 uczestnicy powinni posiadać śpiwór oraz karimatę (nocleg w warunkach turystycznych)
 uczestnicy powinni posiadać sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym

 uczestnicy powinni posiadać odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych oraz dowód
tożsamości bądź legitymację szkolną
 w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna na uczestnictwo w rajdzie, a
w przypadku zorganizowanej grupy opieka osoby dorosłej
Świadczenia dla uczestników:
 znaczek rajdowy
 kolacja w formie ogniska i śniadanie drugiego dnia
 samochód do przewiezienia rzeczy uczestników rajdu na miejsce noclegu
 nagrody w konkursach przeprowadzonych przez organizatorów
 obsługa rajdu
 ubezpieczenie NW
Postanowienia końcowe:
 rajd odbędzie się bez względu na pogodę
 uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników rajdu
 nieprzestrzeganie regulaminu oraz poleceń kierownictwa rajdu spowoduje usunięcie
z imprezy
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów rajdu

KLAUZULA INFORMACYJNADLA UCZESTNIKÓW RAJDU ROWEROWEGO
1.
2.

3.
4.

5.

Organizatorem rajdu jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek
17, 99-400 Łowicz.
Uczestnikiem rajdu jest każda osoba fizyczna, która zgłosiła chęć uczestnictwa w rajdzie do dnia
19.07.2019 r. oraz podpisała listę obecności oraz zgody RODO przed rozpoczęciem rajdu w dniu
27.07.2019 r. (dalej jako „Uczestnik”).
Istnieje możliwość, iż przebieg rajdu, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Biorąc udział w rajdzie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym
rozpowszechnianie przez Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej jego 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 Centrum oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie
realizacji jego celów statutowych, jak również w pochodzących od Centrum lub wykonanych na
jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju
materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych
przez Centrum w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą działalności informacyjnej lub
promocyjnej Centrum.
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:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej, ul. Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz
 W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl
 dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą 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;
 odbiorcami danych osobowych 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;
dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
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;
Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy
przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w spływie
kajakowym;
wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału
człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

