
REGULAMIN XV RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO  

19.06.2022 r. 

Organizator: Gmina Rędziny, Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach  

Współorganizator: Sołectwo Rudniki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Cemex Polska Sp. z o.o., Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość”, 

Starostwo Powiatowe w Częstochowie  
Termin: 19.06.2022 r. 

Zapisy: Osobiste w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach lub przez formularz 

rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.gokredziny.pl.   

Zapisy potrwają do 13 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania miejsc. 

 

Zbiórka i odbiór pakietu startowego: 10.00 - Kamieniołom Lipówka 

Start: 11.00 Oficjalne otwarcie rajdu i start 

Trasa: 25 km: Kamieniołom Lipówka  - Fabryczna - Okupnicka - Piaskowa - Cmentarna - 

Połanieckiego - Srebrna - Dworcowa - Kamieniołom Lipówka -  / Przerwa/  - Dworcowa - 

Wojska Polskiego - Stalowa - Leśna - Madalin - Droga serwisowa - Młyńska - Jana Pawła -  

Lotnisko Rudniki : META. 

Około 14.30 losowanie nagród – do wygrania rower i akcesoria rowerowe 

Trasa wymagająca, liczne wzniesienia, często teren piaszczysty, przeważająca ilość dróg 

polnych. 

 

1. Uczestnikami rajdu rowerowego mogą być: 

- Uczestnicy indywidualni, rodziny 

- Zorganizowane grupy szkolne z opiekunem  

Dzieci i młodzież do lat 13 tylko z opiekunem. Młodzież powyżej 13 roku życia (przejazd 

samodzielny) – konieczna pisemna zgoda rodzica/opiekuna (oświadczenie do pobrania na 

stronie www.gokredziny.pl). 

 

 2. Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu: 

- uczestnicy rajdu korzystają z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu wzdłuż 

trasy rajdu, 

 - wszyscy uczestnicy rajdu jadą za osobą odpowiedzialną, która nadaje prędkość i kierunek 

jazdy, jadąc w zwartej kolumnie przy zachowaniu bezpiecznego odstępu  od poprzedzającego 

rowerzysty, 

- jazda w grupie zwartej zorganizowanej kolumnie nie zwalnia poszczególnych rowerzystów 

od przestrzegania obowiązujących przepisów drogowych, 

- każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanej do 

prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności i bezpiecznego odstępu 

-    uczestnicy rajdu zobowiązani są do jazdy w kasku (w przypadku jego braku biorą udział w 

rajdzie na własną odpowiedzialność) 

 

3.  Zabrania się uczestnikom rajdu rowerowego: 

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na  pedałach, 

- zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi, 

- zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny, 

- wyprzedzania innych uczestników rajdu, 

- wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym. 

4. Organizator rajdu zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za 

nieprzestrzeganie regulaminu  i przekazanie go odpowiednim służbom. 

 

5. Program Rajdu 
10.00 Zbiórka, odbiór pakietu startowego  

11.00  Wyjazd na trasę 

Około 12.30. przystanek  

14.00  Przyjazd na metę – Lotnisko Rudniki 

http://www.gokredziny.pl/


14.30  Losowanie roweru i akcesoriów rowerowych wśród uczestników rajdu 

6. INFORMACJA RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – 

RODO) informujemy, iż:  

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z siedzibą 

42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7, tel. 34 32 79 998, e-mail: gok@redziny.pl 

Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony 

danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: dagmarakubat@poczta.onet.pl   

1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:  

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO  

- realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

- w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa 

dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO  

2. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na 

podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a 

jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane 

będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi. 

3.  Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane 

dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym 

lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych. 

Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż 

pierwotny cel przetwarzania 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

- osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych  

- podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie 

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej 

dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego czy organizacji międzynarodowych  

Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

nie stosuje profilowania 


