Wycieczka Rowerowa
„Sandomierz z Ojcem Mateuszem”

REGULAMIN
ORGANIZATOR
Urząd Miasta Sandomierz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
I. CEL
1. Promocja sportu, zdrowego stylu życia i jazdy na rowerze jako
najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Miasta i regionu.
II. TERMIN i MIEJSCE
1.
2.
3.
4.

Termin: 23.06.2018 r. (sobota) godz. 9:00.
Trasa: 5 km ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa, kostka brukowa)
Start i meta: Rynek Starego Miasta w Sandomierzu obok Ratusza
Biuro zawodów znajdować się będzie na Rynku Starego Miasta

III. PROGRAM IMPREZY:
godz. 8.00 - 9.00 - weryfikacja uczestników oraz przyjmowanie zgłoszeń
godz. 9.00 Rozpoczęcie wycieczki rowerowej,
godz. 10.00 Ceremonia wręczenia nagród,
IV. OPIS TRASY
1. Długość trasy rowerowej ok. 5 km po nawierzchni asfaltowej
i betonowej. Trasa pofałdowana.
2. Start i Meta: Rynek Starego Miasta w Sandomierzu,
V. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA
1. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli
18 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie
o zdolności do wysiłku fizycznego /niepełnoletni – wymagana zgoda
rodziców na uczestnictwo w imprezie/.
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2. Zapisy do wycieczki rowerowej odbędą się w dniu imprezy 23.06.2018r.
3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału w imprezie
jedynie po podpisaniu przez rodzica/opiekuna zgody na uczestnictwo.
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie wyłącznie pod
opieką rodzica/opiekuna.
5. Za niepełnoletnich biorących udział w imprezie pełną odpowiedzialność
ponoszą rodzice lub opiekunowie (pisemna zgoda prawnego opiekuna
lub rodzica). Dzieci do lat 12 obowiązkowo muszą być pod opieka
rodziców lub prawnych opiekunów.
6. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku podejrzenia
niewystarczająco dobrego stanu zdrowia lub stanu psychofizycznego,
albo w przypadku podejrzenia pozostawania uczestnika w stanie pod
wpływem alkoholu lub środków odurzających, Organizator ma prawo
odmówić zgłoszonemu uczestnikowi udziału w imprezie.
VI. NAGRODY
Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkowy gadżet.
VII. DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

i Rady (UE)
fizycznych w
swobodnego
(4.5.2016 L

informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail:
sekretariat@mosir.sandomierz.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email
(adres email): iod@cuw.sandomierz.eu
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań
statutowych MOSiR w Sandomierzu.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania imprezy.
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5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich
podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w zawodach:
Wycieczka Rowerowa „Sandomierz z Ojcem Mateuszem”.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Impreza ma charakter rekreacyjny.
2. Podczas jazdy rowerem obowiązuje ograniczenie prędkości do 15 km/h
3. Organizator prosi o założenie kasków ochronnych, w szczególności
dzieciom.
4. Ze względów bezpieczeństwa w wycieczce rowerowej zabroniony jest
udział osób poruszających się na wrotkach, rolkach, deskorolkach, itp. jak
również biegnących ze zwierzętami. Uczestnik zobowiązany jest
do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie
do uczestnictwa w imprezie, w szczególności zasad niniejszego
regulaminu.
5. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań
lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału
w imprezie.
6. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
7. Zawodnicy biorący udział w imprezie ubezpieczają się na własną
odpowiedzialność.
8. W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
rozstrzyga Organizator.

Organizator
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