
F a m i l i j n y  R a j d  R o w e r o w y

„DO KOTOWEJ WOLI ŚLADAMI WALKA KOTA”

I. Organizator, termin i miejsce

1. Organizatorem  wydarzenia  pod  nazwą  Familijny  Rajd  Rowerowy 
„Do Kotowej Woli śladami Walka Kota” jest Miejski Dom Kultury w Stalowej
Woli.

2. Trasa rajdu liczy łącznie około 25 km i przebiegać będzie głównie drogami
leśnymi.

3. Rajd  odbędzie  się  w  niedzielę,  23  października  2022 bez  względu  na
warunki atmosferyczne.

4. Zbiórka  o  godz.  10.00  na  polance  znajdującej  się  tuż  za  siedzibą
Nadleśnictwa Rozwadów (ul.  Przemysłowa 1),  gdzie  ma swój  początek
ścieżka rowerowa w kierunku Tarnobrzega. Powrót z rajdu planowany jest
około godz. 14.00 w to samo miejsce.

5. Organizator  zapewnia  ubezpieczenie  uczestników  rajdu  oraz  pomoc
medyczną na trasie.

 

II. Cel rajdu

1. Promocja aktywnego trybu życia.

2. Popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej zarówno jako formy rekreacji,
ale też sposobu na wspólne spędzanie czasu wolnego wśród przyrody.

3. Popularyzacja okolicznych szlaków rowerowych.

4. Promocja regionu lasowiackiego oraz historii z nim związanych.

UWAGA! Rajd nie ma charakteru wyścigu, jest to impreza familijna, typowo
rekreacyjna.

III. Warunki uczestnictwa

1. W Familijnym  Rajdzie  Rowerowym  mogą wziąć udział  dzieci  od  7  roku
życia, młodzież oraz dorośli.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nim udział  wyłącznie  pod opieką
osoby dorosłej – rodzica bądź opiekuna prawnego.

3. Dzieci  podróżujące w fotelikach oraz  przyczepkach rowerowych nie  są
formalnymi uczestnikami rajdu i nie ma potrzeby ich zgłaszania. Za takich
uznawani  są wyłącznie rowerzyści podróżujący samodzielnie.

4. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

5. Liczba uczestników rajdu ze względów organizacyjnych jest ograniczona
do 100 osób. O możliwości wzięcia udziału w imprezie decydować będzie
kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu miejsc możliwość zgłaszania się
zostanie zablokowana.

6. Zapisy  prowadzone  będą  poprzez  formularz  Google  na  stronie
internetowej Organizatora: www.mdkstalowawola.pl.



7. Każdy  uczestnik  rajdu  musi  być  obowiązkowo  wyposażony  w  kask
rowerowy i używać go podczas jazdy.

8. Zalecane są rowery górskie lub trekkingowe.

9. Od uczestników rajdu wymagany jest taki stan zdrowia i kondycji fizycznej,
który pozwala na uczestnictwo w nim.

10. Uczestnik  rajdu  ma  obowiązek  poinformowania  koordynatora  rajdu  
o  schorzeniach  mogących  wpływać  na  jego  zdrowie  i  życie  oraz  
o zalecanych przeciwdziałaniach tym schorzeniom.

11. Uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są  do  bezwzględnego  przestrzegania
przepisów  ruchu drogowego oraz zaleceń organizatora.

12. Bezwzględnym  warunkiem  uczestnictwa  w  rajdzie  jest  akceptacja
niniejszego Regulaminu.

IV. Program rajdu

10.00  –  zbiórka  na  polance  za  siedzibą  Nadleśnictwa  Rozwadów  
(ul.  Przemysłowa 1),  gdzie ma swój  początek ścieżka rowerowa w kierunku
Tarnobrzega; potwierdzenie uczestnictwa w rajdzie

10.20 – 11.15 – start, przejazd trasą rajdu

ok.  11.15 –  odpoczynek na terenie „Dworu Resztówka” wraz z  opowieścią  
o historii  Kotowej  Woli,  zwiedzanie XVIII-wiecznego Dworu Kraińskich, posiłek
regeneracyjny dla uczestników rajdu

ok. 13.00 – powrót tą samą trasą 

ok. 14.00 – zakończenie rajdu przy siedzibie Nadleśnictwa Rozwadów 

V. Postanowienia porządkowe

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ostatecznej  interpretacji
Regulaminu. 

2. W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania
środków  odurzających.  Niestosowanie  się  do  zasad  Regulaminu  oraz
zaleceń organizatorów grozi wykluczeniem spośród uczestników imprezy.

3. Wszyscy  uczestnicy  rajdu  proszeni  są  o  poszanowanie  środowiska
naturalnego. Bezwzględnie nie można zanieczyszczać trasy rajdu.

4. Uczestnicy powinni znać zasady ruchu drogowego i zachować szczególną
ostrożność podczas rajdu.

5. Uczestnicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Regulaminu  Rajdu  oraz
obowiązkowego  podporządkowania  się  decyzjom  koordynatora  rajdu
oraz poleceniom osób kierujących ruchem.

• Grupę  prowadzi  koordynator  i  przewodnik  rajdu,  on  dyktuje  tempo
jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. 

• Kolumnę zamyka osoba wyznaczona przez koordynatora rajdu. 

• Ze  względu na rekreacyjny  charakter  rajdu oraz  uczestnictwo w nim
małych  dzieci  nie  dopuszcza  się  współzawodnictwa  sportowego  na
trasie. Ściganie się jest bezwzględnie zabronione.



 Jadąc  w  kolumnie  należy  zachować  odległość  między  rowerami  
3 – 5 m, a przy zjazdach 15 – 30 m.

 Liczba rowerów jadących w jednej  kolumnie  nie  może przekraczać  
15 wraz z osobą prowadzącą.

 Podczas jazdy w kolumnie należy zachować minimum 200 m odległości
pomiędzy poszczególnymi grupami kolumn.

 Każdy  uczestnik  rajdu  zobowiązany  jest  do  jazdy  w  równym  tempie
dostosowanym  do  prędkości  innych  uczestników,  przy  zachowaniu
ostrożności; należy jechać równo i spokojnie w szyku.

 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.

VI. Odpowiedzialność uczestników

Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi
wyłączną odpowiedzialność cywilną, karną oraz materialną za wszelkie straty 
i szkody jakie spowoduje. Akceptując Regulamin uczestnik zrzeka się wszelkich
roszczeń  przeciwko  organizatorowi,  sponsorom  oraz  innym  uczestnikom
imprezy, w związku z wypadkami lub stratami i szkodami związanymi z imprezą.

Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

VII. Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest  Miejski  Dom Kultury w Stalowej
Woli, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola.

2. Zgodnie  z  klauzulą  informacyjną  RODO  MDK,  zamieszczoną  na  stronie
internetowej  https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-
kultury/sprawy-publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/  przekazane  dane
będą  wykorzystane  jedynie  do  celów  rekrutacji  przy  organizacji
wydarzenia i nie będą udostępniane osobom trzecim, poza przypadkami
o których mowa w punkcie 4.

3. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  uczestnictwa   
w  wydarzeniu.  W  przypadku  niepodania  danych  nie  będzie  możliwe
zgłoszenie  się  i  uczestnictwo  w  wydarzeniu.  W  imieniu  osób  nieletnich
zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  wykorzystanie  wizerunku
wyraża rodzic / opiekun prawny.

4. Przetwarzanie  danych,  w  związku  z  udziałem  w  wydarzeniu,  obejmuje
także:

-  publikację  imienia  i  nazwiska  uczestnika,  w  przypadku,  gdy  zostanie
nagrodzony, w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane
będą informacje o wydarzeniu,

-  zarejestrowanie  w  czasie  imprezy,  utrwalenie  na  nośnikach
audiowizualnych  wizerunku  uczestnika   i  udostępnienie  w  materiałach
wydawanych  i  rozpowszechnianych  przez  organizatora,  służących  do
promocji i archiwizacji wydarzenia.



5. Uczestnik wydarzenia akceptuje warunki  niniejszego Regulaminu, wyraża
zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz
wyraża  zgodę  na  udostępnienie  wizerunku  zgodnie  z  klauzulą
informacyjną. 

6. Rodzice  /  opiekunowie  prawni  wyrażają  zgodę  na  gromadzenie  
i  przetwarzanie danych osobowych dziecka przez  organizatora na cele
związane  z  przeprowadzeniem  wydarzenia  zgodnie  z  klauzulą
informacyjną.

7. Rodzice / opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku
dziecka,  w  postaci  zdjęć  i  materiałów  audiowizualnych,  wykonanych
podczas wydarzenia zgodnie z klauzulą informacyjną. 

8. Udział  w  wydarzeniu  jest  jednoznaczny  z  akceptacją  niniejszego
Regulaminu.


