Załącznik do Uchwały nr 7/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Regulamin
uczestnictwa w imprezach rowerowych organizowanych przez
Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista”, zwanym dalej TTR Cyklista.
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w organizowanych w ramach akcji
społecznej pn. „Lato z Rowerem” rajdów rowerowych, wycieczek, spotkań lub innych
wydarzeń kulturalnych organizowanych w różnych miejscach Polski, zwanych dalej łącznie
„Imprezami rowerowymi”.
1. Cel imprezy:
- popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz
stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
- promocja zdrowego stylu życia,
- poznawanie zasobów historycznych, kulturowych, krajobrazowych w różnych regionach
Polski i Europy.
2. Organizator:
Towarzystwo Turystyki Rowerowej ”CYKLISTA”, ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów,
www.cyklista.com.pl tel. 600 978 355, e-mail: biuro@cyklista.com.pl
3. Zasady uczestnictwa:
1) Imprezy organizowane przez TTR „CYKLISTA” mają charakter otwarty
uczestniczyć w nich mogą wszyscy chętni, po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa
na daną imprezę.
2) Uczestnik imprezy rowerowej zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru
zgodnie z obowiązującym wyposażeniem uregulowanym w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
3) Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej
osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku 11 do 18 lat muszą również być pod
opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na udział w imprezie rowerowej (wzór do pobrania na stronie TTR CYKLISTA) oraz
posiadać kartę rowerową, za co
odpowiedzialny jest opiekun.
4) TTR „CYKLISTA” nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami imprez.
5) Wszystkich uczestników imprez rowerowych obowiązuje jazda zgodnie z przepisami
ruchu drogowego tzn. przestrzeganie kodeksu drogowego. Uczestnik m. innymi musi
stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa podczas imprezy rowerowej:
· Przestrzegać obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
organizatora imprezy rowerowej;
- każdy uczestnik powinien jechać w kasku rowerowym,

· ze względu na rekreacyjny charakter imprez rowerowych nie dopuszcza się
współzawodnictwa sportowego na ich trasie,
· impreza rowerowa ma charakter rekreacyjny, nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest
zabronione !!!
· posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
· poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy
zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m
· liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
· podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy
poszczególnymi grupami kolumny,
· każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości
innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie jeden
za drugim,
· przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie,
· każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
. będąc ostatnim w szyku należy ostrzegać jadących z przodu o nadjeżdżających
pojazdach,
· podczas postoju nie należy tarasować drogi,
6) TTR ”CYKLISTA” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostateczne
przygotowanie się do podróży, nie stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz
za ewentualne wypadki, kolizje i inne zdarzenia spowodowane przez uczestników
imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez
uczestników rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom imprezy
rowerowej.
7) TTR „CYKLISTA” nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez
uczestników imprezy rowerowej wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem
okoliczności niezależnych od organizatora.
8) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie uczestników
zgubione, skradzione lub zniszczone podczas imprezy oraz za wszelkie szkody
wyrządzone przez uczestników.
9) Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
10) Udział w imprezie jest dobrowolny i każdy uczestnik uczestniczy na własną
odpowiedzialność wyrażając jednocześnie zgodę na postanowienia zawarte
w niniejszym regulaminie.
11) Imprezę rowerową w imieniu TTR „CYKLISTA” prowadzi przewodnik, który
dyktuje tempo, wyznacza trasę przejazdu, wyznacza osoby do pomocy przy
prowadzeniu imprezy rowerowej. Przewodnik nie odpowiada za niestosowanie się
przez uczestników do przepisów prawa o ruchu drogowym oraz za wyrządzone przez
nich szkody.

12) Uczestnicy imprez rowerowych powinni mieć własne ubezpieczenie OC i NNW.
13) W przypadku wycofania się z imprezy rowerowej uczestnik powiadamia organizatora.
14) Wszyscy uczestnicy imprez rowerowych, a szczególnie członkowie TTR
„CYKLISTA”, zachowują się w sposób kulturalny, wobec innych podczas
organizowanych imprez, mając na uwadze wizerunek stowarzyszenia dbają
o schludny wygląd, czystość.
15) Udział w imprezie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
16) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych
decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

4. Klauzula informacyjna o zakresie przetwarzania danych Osobowych.
W celu spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1) – dalej RODO w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Towarzystwo Turystyki
Rowerowej „CYKLISTA”, ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów, NIP 5492157499. Kontakt
z Administratorem: Tel. 600 978 355, e-mail: biuro@cyklista.com.pl, pocztą
tradycyjną: Towarzystwo Turystyki Rowerowej ”CYKLISTA”, ul. Długa 6, 32-641
Przeciszów.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych TTR
„CYKLISTA” . Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art.

6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji
uczestników imprezy rowerowej i ich nie podanie może skutkować nie dopuszczeniem
do udziału w imprezie.
3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na
rzecz Administratora, w tym m. in.: usługi związane z obsługą informatyczną,
kadrową, szkoleniową, prawną, a także innym podmiotom zewnętrznym, z którymi
Administrator podejmie współpracę,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane

przez okres członkostwa

w Towarzystwie Turystyki Rowerowej „CYKLISTA”. Dane osób nie będących
członkami TTR Cyklista przechowywane będą nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia
zakończenia imprezy rowerowej.
5) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, prawo do
sprostowania, prawo do zapomnienia, prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania jej danych osobowych.
6) Z praw powyższych, może Pani/ Pan skorzystać, składając odpowiedni wniosek – na
adres korespondencyjny podany w pkt 1), mailowo, listownie lub osobiście.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
8) W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być
każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności
poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny podany w
pkt 1), mailowo, listownie lub osobiście.
9) Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator informuje, iż do celów organizacyjnych w procesie przechowywania,
przetwarzania oraz udostępniania danych będzie stosował odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami
RODO. Środki te będą w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

w imieniu zarządu TTR „CYKLISTA”
Prezes Jan Kajdas

