I RAJD ROWEROWY „POD PRĄDEM”
Bar Bieszczadzki – Plecemin

REGULAMIN RAJDU
I. TRASA RAJDU
Długość 30 km, pętla:
- parking przy Barze Bieszczadzkim w Pile
trasa biegnie ścieżką rowerową do Dobrzycy, następnie szlakiem niebieskim (droga pożarowa
nr 26) do Krępska, następnie przecina DK11 i wjeżdżamy do m. Plecemin
- wiatka w m. Plecemin,
dalej jedziemy po drugiej stronie rz. Gwdy szlakiem zielonym, następnie czarnym i drogą
pożarową nr 12 wyjeżdżamy na DK10/11 i wracamy do punktu początkowego.
II. CELE RAJDU
- popularyzacja walorów turystycznych i turystyki rowerowej na obszarze Doliny Gwdy,
- integracja osób branży energetycznej obszaru działania Rejonu Dystrybucji Chodzież, Piła i
Wałcz,
- popularyzacja nowinek technicznych np. górskich rowerów elektrycznych
III. TERMIN RAJDU – 27 kwietnia 2019 roku
IV. ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Pilski – koło nr 15
V. PATRONAT RAJDU
- Sołtys m. Plecemin (gmina Tarnówka)
VI. OSOBY KONTAKTOWE
- Małgorzata Cichecka – tel. 885 557 153, malgorzata.cichecka@enea.pl,
- Bartosz Woźniak – tel. 601 777 278, bartosz.wozniak@enea.pl (upr. nr 1993/ITK/2016)
VII. MIEJSCE I CZAS STARU
parking przy Barze Bieszczadzkim w Pile, godz. 10.00.
IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne dla członków SEP. Dla osób spoza SEP odpłatność
wynosi 30 zł.
Rejestracja uczestników rajdu odbywa się drogą email na adres: malgorzata.cichecka@enea.pl.
W przypadku odpłatności wpłaty można dokonać:
- bezpośrednio u p. Małgorzaty Cicheckiej (pokój 301, al. Poznańska 34, Piła) lub
- na konto nr 50 1140 2004 0000 3602 5161 8139 (mBank, Bartosz Woźniak) z dopiskiem „rajd
rowerowy imię i nazwisko”.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń (i dokonania przelewu opłaty startowej) upływa
19 kwietnia 2019 roku.
Każdy uczestnik rajdu przed startem ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Rajdu
udostępnionym na stronie www.sep.pila.pl.
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod stałą opieką osoby dorosłej w
wieku powyżej 21 lat.
X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
- gorący posiłek (kiełbasa z ogniska, pieczywo, napoje - plac leśny w m. Plecemin; ok. godz.
12:00),

- koszulka rajdowa (rozmiar XL i L),
- ubezpieczenie
XI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU.
- przestrzeganie regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom osób
funkcyjnych;
- rajd częściowo będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy
zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jego zasad;
- należy poruszać się w rzędzie jeden za drugim odległość między rowerami 3-5 metrów, przy
zjazdach 15-20 metrów;
- przy poruszaniu się po miejscach szczególnie niebezpiecznych należy zachować wyjątkową
ostrożność (m.in. skrzyżowanie z DK11 w m. Krępsko, ciąg DK10/11 w rejonie parkingu baru
Bieszczadzkiego);
- w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy z przyczyn technicznych, zmęczenia
organizmu uczestnik powiadamia organizatora (organizacja powrotu we własnym zakresie),
- podczas postoju nie należy tarasować przejazdu innym uczestnikom, należy organizować go
poza pasem drogowym, parking, polana leśna;
- w przypadkach szczególnych, w tym rażącego naruszenia postanowień regulaminu
organizator ma prawo do wycofania uczestnika z rajdu.
XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- każdy uczestnik bierze udział w rajdzie wyłącznie na swoją odpowiedzialność,
- uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzegania przepisów ruchu drogowego
oraz zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy,
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie rajdu,
- za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada,
- organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia drogowe spowodowane
przez uczestników rajdu,
- uczestnik rajdu zgłaszając swoje uczestnictwo w rajdzie akceptuje warunki niniejszego
regulaminu,
- wszyscy uczestnicy rajdu proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu oraz zachowanie
szczególnej troski o środowisko naturalne,
- wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu
zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, w mediach oraz materiałach
promocyjnych organizatora,
- rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja
organizatora jest ostateczna. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania,
- rajd ma charakter non-profit.
I. Klauzula informacyjna
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej
RODO, informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników I Rajdu Rowerowego „Pod prądem”
jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich o. Piła oraz ENEA Operator Sp. z o.o.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacyjnych związanych z I Rajdem
Rowerowym „Pod prądem” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3), dane osobowe nie będą
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny organizacyjnie w związku
z przeprowadzeniem I Rajdu Rowerowego „Pod prądem” oraz przez okres do protokolarnego
trwałego zniszczenia danych (nie później jednak jak koniec kwartału, w którym odbyło się
wydarzenie).
6. Uczestnicy posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed
jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga
jego złożenia w formie pisemnej.
7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych
osoby niepełnoletniej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
zarejestrowania jako uczestnika I Rajdu Rowerowego „Pod prądem”, upubliczniania na stronach
internetowych i środkach masowego przekazu wraz z upublicznianiem wizerunku.
9. Uczestnik zapoznając się regulaminem oświadcza tym samym, że zapoznał się z klauzulą
informacyjną i przyjmuje do wiadomości treści w niej zawarte.
10. Udział w I Rajdzie Rowerowym „Pod prądem” jest jednoznaczny jest z akceptacją zapisów
niniejszego regulaminu, tym samym z akceptacją klauzuli informacyjnej.

