Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha”
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Regulamin rajdów rowerowych wielodniowych
Sezon 2021

§ 1. CELE RAJDU ROWEROWEGO
1.
2.
3.
4.

Promocja Stowarzyszenia STR „Szprycha”.
Promocja Miasta Słupsk, Ziemi Słupskiej.
Popularyzacja zdrowego trybu życia, jazdy na rowerze i turystyki rowerowej.
Integracja Członków Stowarzyszenia.

§ 2. NAZWA RAJDU ROWEROWEGO
1. (Zostanie podana przez Stowarzyszenie).
§ 3. ORGANIZATOR
1. Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej "Szprycha" w Słupsku zwane dalej Organizatorem,
ul. Sienkiewicza 19/ IIp. CIO
76-200 Słupsk, Polska
e-mail: str@rpswiat.pl
nr konta – mBank: 63114020040000340276625379
IBAN: PL63114020040000340276625379
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
§ 4. TERMIN I LOKALIZACJA RAJDU
1. (Zostaną podane przez Stowarzyszenie).
§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba dorosła oraz nieletnia, która będzie uczestniczyć ze swoim rodzicem bądź opiekunem.
2. Osoba niepełnosprawna posiadająca dysfunkcje np. utrudniające widzenie, słyszenie, samodzielne poruszanie się, musi posiadać swojego opiekuna.
3. Obowiązuje limit zgłoszeń, który zostanie podany przez Organizatora.
W przypadku nie wykorzystania liczby uczestników wśród Członków Stowarzyszenia, uczestnicy będą dobierani z list rezerwowych (w tym sympatycy Stowarzyszenia) według kolejności zgłoszeń. Uczestnik nie będący Członkiem StowarzyszeRegulamin rajdów rowerowych wielodniowych – sezon 2021
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nia zobowiązany jest do przestrzegania zasad i zwyczajów obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4. Osoby nie będące Członkami Stowarzyszenia muszą uzyskać akceptację grupy.
5. Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia od NNW, KL oraz OC
i do posiadania karty EKUZ.
6. Zgłoszenie udziału w rajdzie rowerowym jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.
7. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie rowerowym na własną odpowiedzialność.
Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan
zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa. Ten fakt
uczestnik rajdu potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora.
8. Uczestnik odpowiada za swoje przygotowanie kondycyjne do wielodniowego rajdu
rowerowego.
9. Uczestnik odpowiada za przygotowanie roweru oraz sprzętu turystycznego do wielodniowego rajdu rowerowego. Rower należy poddać przeglądowi technicznego
w dobrym serwisie rowerowym.
10.Członkowie Stowarzyszenia muszą posiadać uregulowaną składkę członkowską.
11.Koszt rajdu rowerowego dla Członków STR „Szprycha” jest niższy niż dla osób
będących sympatykami Stowarzyszenia. Wysokość opłat dla uczestników ustala
i podaje Organizator.
12.Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do założenia koszulki STR „Szprycha”
(w miarę możliwości) podczas wszystkich jazd na rowerze na rajdzie rowerowym.
13. Uczestnicy podczas zbiorowych sesji zdjęciowych zobowiązani są do założenia koszulek sponsorów, a Członkowie STR „Szprycha” zakładają dodatkowo koszulki
STR „Szprycha”.
§ 6. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE RAJDU ROWEROWEGO
1. Uczestnik zobowiązany jest do poruszania zgodnie z wyznaczoną trasą przez Organizatora.
2. Trasę rajdu rowerowego wyznacza Organizator, a prowadzenie uczestników podczas rajdu rowerowego powierza wyznaczonej osobie, do której poleceń muszą się
dostosować uczestnicy.
3. Uczestnik zostanie zapoznany z programem rajdu rowerowego. Przebieg tras rajdu
rowerowego, miejsce noclegów, zwiedzane miejsca oraz inne atrakcje będą do za-
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poznania się przed wyjazdem. Organizator przygotowuje program rajdu rowerowego w formie elektronicznej, w formacie PDF.
4. Obowiązuje prędkość jazdy od 15 km/h do 22 km/h, w zależności od warunków terenowych (nie dotyczy podjazdów oraz zjazdów).
5. Uczestnicy poruszają w jednej grupie, w szczególnych przypadkach (np. przepisy
ruchu drogowego, awaria roweru, kontuzja) o podziale grupy decyduje Organizator
lub wyznaczona przez Organizatora osoba.
6. Długość planowanych tras zależy od wielu czynników i waha się od 50 km do 100
km dziennie. W szczególnych przypadkach (np. warunki atmosferyczne, terenowe)
trasa może ulec wydłużeniu lub skróceniu już podczas rajdu rowerowego.
§ 7. PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO
1. Uczestnik rajdu rowerowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego obowiązujących w państwie, w którym przebywa. Za nie przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego i wynikających z tego kar odpowiada uczestnik.
2. Uczestnik zobowiązany jest do wyposażenia roweru w niezbędny sprzęt zgodnie
z przepisami obowiązującymi na terenie państwa, w którym przebywa. Za nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i wynikających z tego kar odpowiada
uczestnik.
§ 8. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie rajdu
rowerowego.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe
w czasie rajdu rowerowego oraz podczas dojazdu uczestników na rajd i w czasie
powrotu z rajdu.
2. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie rowerowym na własną odpowiedzialność.
3. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.
4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom rajdu rowerowego oraz
osobom trzecim.
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5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy uczestnika.
6. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu rowerowego spowodowane z winy
uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
7. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z rajdem rowerowym uczestnicy
nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub
osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją rajdu rowerowego.
8. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu
zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne
z prawdą.
9. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony Organizatora oraz służb porządkowych działających z upoważnienia Organizatora
w czasie trwania rajdu rowerowego.
10.Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu, uczestnictwa w rajdzie rowerowym i ich akceptacją.
11.Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego Regulaminu należy wyłącznie
do Organizatora.
12.Uczestnik rajdu rowerowego wyraża zgodę na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
13.Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych
osobowych poszczególnych uczestników rajdu, przy czym wizerunek i dane te będą
wykorzystywane w materiałach promujących rajd i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują
żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników rajdu rowerowego.
14.Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy,
radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000
r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek
techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej,
na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki spoRegulamin rajdów rowerowych wielodniowych – sezon 2021
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sób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania,
użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem
satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na
czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do
terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
15.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Stowarzyszenie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Uczestnicząc w konkursie wyrażasz zgodę na gromadzenie,
przetwarzanie i wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej
„Szprycha” w Słupsku Twoich danych zgodnie z polskim prawem, w szczególności
w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu..
16.Uczestnicy podczas rajdu rowerowego zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Organizatorów. Nie
mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób wykraczający poza
normy społeczne.
17.Nieznajomość regulaminu rajdu rowerowego i jego nieprzestrzeganie nie będą
uznawane przez Organizatora jako podstawę do jakichkolwiek roszczeń lub protestów.

Uchwała nr 3/2021 z dnia 5 lutego 2021 r.
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