REGULAMIN
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO - MAŁOPOLSKA TOUR 2022 OŚWIĘCIM
11.09.2022 r.

I. Cel imprezy:
1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz
stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
3. Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami krajobrazowymi i
historycznymi Małopolski, Tarnowa i okolic.
II. Organizatorzy Imprezy:
Organizatorem imprezy Małopolska Tour 2022 Tarnów jest Fundacja Sfera zarejestrowana ul.
Kasprowicza 4, 44-200 Rybnik,
sferasportu.pl, tel. 515 181 239, e-mail:
media@sferasportu.pl.
Organizatorem rajdu rowerowego – przejazdu uczestników po trasach - jest Małopolski
Związek Kolarski, os. Zielone 25, 31-971 Kraków, mzkol.pl/ , tel. 695 269 696, e-mail:
marek.kosicki@mzkol.pl
Osobą odpowiedzialną za organizację rajdu rowerowego – przejazdu po trasach - jest prezes
Małopolskiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki, tel. 695 269 696.
III. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się dnia 11 września 2022 r. (niedziela) w Oświęcimiu – biuro rajdu, baza
rajdu, start i meta w Oświęcimiu (32-600) na stadionie MOSiR przy ulicy Legionów 15.
Wydawanie pakietów startowych odbywa się w dniu rajdu, 11.09.2022 r. w godzinach od 09:30
do godziny 11:30
Start Rajdu o godz. 12.10.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający
sprawny rower - zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze
zmiany).
2. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
3. Do udziału w rajdzie przyjęte zostanie 1000 uczestników wg kolejności zapisów na portalu
zapisowym www.malopolskatour.pl
4. Zakwalifikowanych uczestników obowiązuje zgłoszenie się w terminie w Biurze Rajdu,
wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego.
5. Uczestnicy rajdu otrzymują w Biurze Rajdu na własność numer startowy, który muszą
umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba
samodzielnie jadąca na rowerze.
6. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby

dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie
(do pobrania na portalu zapisowym) oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest
opiekun podpisujący oświadczenie.
7. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
8. Uczestnicy rajdu na trasach Maxi, Midi mają obowiązek jazdy prawą stroną drogi za
prowadzącym pojazdem Policji bez prawa wyprzedzania tego pojazdu i bez prawa
przekraczania osi jezdni. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu
zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji,
straży lub organizatora oraz do informacji zawartych na tablicach organizacyjnych. Uczestnicy
trasy Mini poruszają się na całej trasie po ścieżkach rowerowych lub po chodnikach.
9. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie
zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu
w żadnej postaci.
10. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie,
zabezpieczenie przed deszczem.
11. Trasy rajdu prowadzą po drogach asfaltowych i ścieżkach rowerowych. Wszystkie trasy
mają nawierzchnię asfaltową, Midi i Mini są płaskie, zaś Maxi jest górzysta w środkowej części.
Na starcie trzeba zadeklarować nazwę trasy na którą się jedzie, by ustawić się w odpowiedniej
grupie startowej.
12. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora. Może powrócić
do bazy samodzielnie lub zaczekać na pojazd „Koniec Rajdu”. W razie kłopotów telefon 695
269 696 – jest umieszczony na numerze startowym.
13. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo,
za co odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).
14. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat
i stosowne uprawnienia.
15. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone
podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
16. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci
do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie
uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu
drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
uczestników rajdu lub w których brali oni udział.
17. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia. Uczestnicy rajdu lub
Rodzice/Opiekunowie prawni niepełnoletniego Uczestnika są zobowiązani do ubezpieczenia
we własnym zakresie.
V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do rajdu można dokonać wyłącznie na portalu zgłoszeniowym malopolskatour.pl.
Odbiór pakietu startowego przez potwierdzonych uczestników w Biurze Rajdu w dniu rajdu
11.09.2022 r. w godzinach od 09:30 do godziny 11:30. Przy odbiorze pakietu startowego
należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania na portalu zgłoszeniowym lub
w dniach otwarcia Biura Rajdu).
VI. Zasady bezpieczeństwa:
1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których
znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie

niebezpiecznych organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co w
żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W
szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy,
zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.
3. Uczestnicy rajdu na trasach Maxi i Midi mają obowiązek jazdy prawą stroną drogi za
prowadzącym pojazdem Policji bez prawa wyprzedzania tego pojazdu i bez prawa
przekraczania osi jezdni. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu
zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji,
straży lub organizatora oraz do informacji zawartych na tablicach organizacyjnych. Uczestnicy
trasy Mini poruszają się na całej trasie po ścieżkach rowerowych lub po chodnikach.
4. Minimalna prędkość pokonywania trasy rajdu wynosi 15 km/godz dla tras Maxi i Midi.
Uczestnicy, którzy będą jechać wolniej, będą wycofywani z rajdu i mogą wsiąść do pojazdu
„Koniec Rajdu” lub zmierzać do mety indywidualnie poza rajdem na własną odpowiedzialność.
Na trasie Mini nie ma limitów czasowych.
5. Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane: pilot – Uwaga Rajd
Rowerowy, Koniec Rajdu, Ambulans.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest
równoznaczny z zapoznaniem się i z akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.
VII. Świadczenia od Organizatora:
1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
2. Bezzwrotny numer startowy.
3. Mapka trasy z objaśnieniami.
4. Pamiątkowy medal.
5. Koszulka rajdowa.
6. Oznakowane trasy.
7. Opieka medyczna i ratownicza.
8. Talon do zrealizowania w strefie gastronomicznej.
9. Konkursy, pokazy rowerowe.
10. Bufet owocowy dla dzieci na trasie MINI
VIII. Postanowienia końcowe
Fundacja Sfera z siedzibą przy ulicy Kasprowicza 4 w Rybniku oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie mają prawo do wykorzystania
nieodpłatnego wizerunku uczestników w dokumentacji fotograficznej i wideo powstałej
podczas odbywania się Rodzinnego Rajdu Rowerowego – Małopolska Tour 2022 dla celów
promocyjnych w/w wydarzenia, w szczególności: w mediach, publikacjach, plakatach,
materiałach promocyjnych, materiałach prasowych, relacjach wideo, a także na stronach
internetowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka/podopiecznego
jest Fundacja Sfera z siedzibą przy ulicy Kasprowicza 4 w Rybniku (dalej: my).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Twojego uczestnictwa i uczestnictwa Twojego
dziecka/podopiecznego w „Rodzinnym Rajdzie Rowerowym – Małopolska Tour 2022” na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych).
3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest
dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji celu tj. Twojego uczestnictwa i uczestnictwa
Twojego dziecka/podopiecznego w „Rodzinnym Rajdzie Rowerowym – Małopolska Tour
2022”. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w ww. Rajdzie.
4. Dane Twoje oraz Twojego dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu ww. celu pierwotnego,
dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres obowiązujący przy rozliczeniu
dotacji oraz dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
archiwalnymi.
5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych Twoich lub Twojego
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem (e-mail:
media@sferasportu.pl). Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-22
RODO.
6. Masz prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego w rozumieniu RODO, którym w
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego.
7. Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka/podopiecznego mogą zostać ujawnione
innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Fundację Sfera, w ramach
których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych.
8. Twoje dane osobowe oraz dane Twojego dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

