ZARZĄDZENIE NrćWf
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

.45z

w sprawie przyjęcia Regulaminu II Żyrardowskiego Rajdu Rowerowego
Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 31 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. Z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072). zarządzam, co
następuje:

§1.
Przyjmuję Regulamin II Żyrardowskiego Rajdu Rowerowego, będący załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury i Promocji Miasta

§12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nrżir./
Prezydenta Miasta Żyrardowa
Z dnia .
x

Regulamin II Żyrardowskiego Rajdu Rowerowy
1 . ORGANIZATOR
Urząd Miasta Żyrardowa

2. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Centrum Kultury w Żyrardowie, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie,
Stowarzyszenie Żyrafa.

3. RAJD PROWADZI KOMANDOR:
Michał Matysiak

4. CELE:
*
*
*
*
*

Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
Popularyzacja walorów turystycznych Żyrardowa i okolic
Popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej
Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego
Propagowanie turystyki rodzinnej

5. TERMIN I MIEJSCE
15 czerwca 2019 r.: * godz. 9.00 zbiórka uczestników przy Eko Parku (ul. Skrowaczewskiego)
w Żyrardowie * godz. 10.00 START RAJDU z Placu Jana Pawła II w Żyrardowie.
Trasa 32,20 km.: Żyrardów - Nowe Kozłowice - Feliksów - Nowy Drzewicz - BuszyceSkrzelew - Pawłówek - Szymanów - Maurycew - Oryszew Osada - Stara Wieś - Stary
Drzewicz - Nowy Drzewicz - Feliksów - Nowe Kozłowice - Żyrardów.

6. UCZESTNICY I ZGŁOSZENIA
W rajdzie mogą wziąć udział turyści indywidualnie i grupowo (rodziny, grupy przyjaciół).
Osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców. W rajdzie na
własnych rowerach, mogą wziąć udział dzieci powyżej 7 roku życia. Dzieci młodsze jedynie w
charakterze pasażera. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką
dorosłych. Karty zgłoszeń - oddzielna dla dorosłego i dziecka - dostępne są na miejskim
portalu www.zyrardow.pl oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta
Żyrardowa. Wypełnione zgłoszenia należy składać (przesyłać pocztą) w Wydziale Kultury i
Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa. Lista chętnych zamknięta zostanie 10 czerwca, o
godz. 16.00. Do tego dnia zgłoszenia można także przesyłać drogą mailową (w postaci skanu)
na adres rajd@zyrardow.pl

7. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
* Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału i koszulkę z logo rajdu (aby je otrzymać
należy złożyć formularz zgłoszenia).
* rozdanie certyfikatów i koszulek - tuż przed startem rajdu, Eko Park ul. Skrowaczewskiego.

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
* Posiadanie dokumentu tożsamości, karty rowerowej łub prawa jazdy * Przestrzeganie
Kodeksu Drogowego * Stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe i
Policję * Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i zabytków * Pomoc koleżeńska w
czasie rajdu * Posiadanie sprawnego roweru i kasku ochronnego* Przestrzeganie niniejszego
regulaminu * Uczestnik Rajdu bezwzględnie musi znajdować się w peletonie, który prowadzi
komandor Rajdu, a zamyka oznakowany samochód organizatora

9. INFORMACJE OGÓLNE
* Rajd otwiera pilot, a zamyka oznakowany samochód organizatorów.
* Przejazdy przez drogi krajowe i wojewódzkie, tory kolejowe odbywają się przy ruchu
kierowanym przez odpowiednie służby.
* Wyżywienie i ubezpieczenie we własnym zakresie uczestników.
* Uczestnicy biorą udział w rajdzie i imprezach towarzyszących na własne ryzyko i ponoszą
pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe z ich winy w czasie trwania
rajdu. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub
wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione przez uczestników.
* Osoby oddalające się od peletonu, przestają być uczestnikami rajdu
* Osoby nie przestrzegające Regulaminu zostaną wykluczone z rajdu.
* Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
* Rajd odbywać się będzie w różnych warunkach terenowych. Na trasie przejazdu mogą
występować nierówności terenu wymagające stosownych umiejętności, szczególnie na drogach
gruntowych.
* Stan nawierzchni dróg i pasa drogowego po rajdzie pozostanie bez zmian

OSOBY BĘDĄCE WSTANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU ZOSTANĄ
WYKLUCZONE Z RAJDU! UDZIAŁ W RAJDZIE JEST BEZPŁATNY.

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
II Żyrardowskiego Rajdu Rowerowego

Karta zgłoszenia udziału
w II Żyrardowskim Rajdzie Rowerowym

Zgłaszam swój udział w Rajdzie. Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem Rajdu,
akceptuję wszystkie jego punkty i zobowiązuję się do ich przestrzegania w czasie trwania
Rajdu.
UCZESTNIK
1. Imię i Nazwisko..................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania............................................................................................................................
3. Data urodzenia...................................................................................................................................
4. Telefon..................................................................................................................................................
Oświadczam, że biorę udział w rajdzie i imprezach towarzyszących na własne ryzyko i ponoszę pełną
odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w czasie trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione
przez uczestników.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. Urz. UE Lz 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) zwanego w skrócie „RODO” przyjmuję do
wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Żyrardów' reprezentowane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardow ie
przy Placu Jana Pawia II Nr 1;
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jaromir Dylewski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
iod@zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe (w zakresie imienia nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail) są
przetwarzane w celu zorganizowania II Żyrardowskiego Rajdu Rowerowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z
administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na
administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rajdu, a następnie zostaną usunięte.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
7. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan praw-o wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Ma Pani/Pan praw'o do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia
udziału w II Żyrardowski Rajdzie Rowerowym organizowanym Urząd Miasta Żyrardowa.
10.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
•
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w II Żyrardowskim Rajdzie Rowerowym
przez administratora danych Miasto Żyrardów,
•
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

•

Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści

swoich danych, praw'O ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Załącznik nr 2
do Regulaminu
II Żyrardowskiego Rajdu Rowerowego
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA (DRUKOWANYMI LITERAMI)

Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika
II Żyrardowski Rajd Rowerowy
Ja niżej podpisany/a..............................................................................................................................
(imię, nazwisko)

(adres)

(telefon)

(data urodzenia)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka........................................................................................
(imię, nazwisko, data urodzenia)

w
II
Żyrardowskim
Rajdzie
Rowerowym
i
imprezach
towarzyszących.
Oświadczam,
że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu, akceptuję jego treść oraz biorę pełną odpowiedzialność za
udział mojego dziecka w Rajdzie oraz ewentualne wyrządzone przez niego szkody. Oświadczam, że dziecko nie
ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w imprezie.
Oświadczam, że biorę udział w rajdzie i imprezach towarzyszących na własne ryzyko i ponoszę pełną
odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe w czasie trwania rajdu. Organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione
przez uczestników.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. Urz. UE Lz 04.05.2016 r., Nr 119, s.l) zwanego w skrócie „RODO” przyjmuję do
wiadomości, że:
12. Administratorem danych osobowych jest Miasto Żyrardów' reprezentowane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardowie
przy Placu Jana Pawła II Nr 1;
13. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jaromir Dylewski, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
iod@zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
14. Pani/Pana dane osobowe (w zakresie imienia nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail) są
przetwarzane w celu zorganizowania II Żyrardowskiego Rajdu Rowerowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
15. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z
administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na
administratora na podstawie zaw artej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO
16. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rajdu, a następnie zostaną usunięte.
17. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu w'obec ich przetwarzania;
18. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wmiesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
19. Ma Pani/Pan praw-o do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
praw-em przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
20.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia
udziału w' II Żyrardowski Rajdzie Rowerowym organizowanym Urząd Miasta Żyrardowa.
21.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
22. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
•
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w II Żyrardowskim Rajdzie Rowerowym
przez administratora danych Miasto Żyrardów,

•

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

•

Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz prawo dostępu do treści

swoich danych, praw'o ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

