
Załącznik Nr 1 

REGULAMIN  
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO 

 

Organizatorzy imprezy: 

URZĄD MIEJSKI w Wadowicach – Referat Obsługi Ruchu Turystycznego 

Cel imprezy: 

➢ promocja Ziemi Wadowickiej oraz wzbudzanie wśród uczestników rajdu 
zainteresowania walorami kulturowymi i przyrodniczymi oraz przeszłością miasta 
papieskiego i jego okolic, co w przyszłości może zaowocować organizacją 
indywidualnych wycieczek do poznanych miejsc. 

➢ popularyzacja aktywnego wypoczynku na rowerach połączona z propagowaniem 
bezpiecznej jazdy na rowerze 

➢ rekreacja i zabawa w terenie, propagowanie zdrowego stylu życia 
➢ umocnienie więzi koleżeńskich pomiędzy uczestnikami rajdu 

Termin i trasa rajdu: 

➢ 30 sierpnia 2020 rok 
➢ rozpoczęcie rajdu o godz. 9:30 Wadowice, ul. Kościelna 4 
➢ zakończenie rajdu około godz. 15:30 na Placu Jana Pawła II, Wadowice 

Trasa: 

Wadowice (Plac Jana Pawła II, ul. Krakowska, ul. Sienkiewicza, ul. Nadbrzeżna, ul. Podstawie) 
– Tomice (ul. Podstawie, ul. Dworska, ul. Krakowska) – Witanowice (ul. Krakowska, ul. 
Wadowicka) - Woźniki (ul. Wadowicka, ul. Kościelna, ul. Wadowicka, ul. Grudki) – Grodzisko 
(ul. Czarcza, ul. Olszyna, ul. Jazowa) – Graboszyce (ul. Myto, ul. Wadowicka, ul. św. Andrzeja) – 
Przybradz (ul. Koziniec, ul. Wadowicka, ul. Akacjowa, ul. Szkolna, ul. Wadowicka) – 
Frydrychowice (ul. Górna, ul. Słoneczna) – Radocza (ul. Piastowska, ul. Jana Pawła II) - Tomice 
(ul. Wadowicka) – Wadowice (ul. Wojska Polskiego, ul. Zatorska, Plac Jana Pawła II) 

Długość trasy: ok. 30 km 

Warunki uczestnictwa: 

➢ zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmowane będą do 27 sierpnia 2020 r. w biurze 
Informacji Turystycznej w Wadowicach (ul. Kościelna 4) 

➢ każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku osób nieletnich 
na odpowiedzialność prawnych opiekunów) 

➢ organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez 
nieletnich uczestników rajdu 

➢ uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

➢ przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się 
decyzjom kierownictwa rajdu, 



➢ posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, 
który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po 
drogach, 

➢ posiadania sprawnego technicznie roweru, 
➢ uczestnikami rajdu mogą być rodziny oraz rowerzyści indywidualni, dzieci bez karty 

rowerowej startują pod opieką rodziców, 
➢ każda rodzina, zespół i rowerzyści indywidualni startują na własny rachunek, ryzyko i 

odpowiedzialność, osoby do lat 18-tu za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, 
➢ od następstw nieszczęśliwych wypadków, organizatorzy nie zapewniają 

ubezpieczenia. 
➢ przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zachowywania 

dystansu społecznego  

Organizatorzy zapewniają: 

➢ Przewodnika, który przybliża wiedzę na temat atrakcji turystycznych znajdujących 
się na trasie 

➢ Poczęstunek – kiełbaski napoje, pieczywo 
➢ Polisę Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  
➢ Nagrody 
➢ Wśród wszystkich uczestników rajdu zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka 
➢ Nagrody zostaną przyznane również dla: 

       - najmłodszego uczestnika rajdu, który pokona trasę rajdu samodzielnie 
       - najstarszego uczestnika rajdu 

Zabezpieczenie techniczno – organizacyjne: 

➢ Straż Miejska w Wadowicach 
➢ 2 Ratowników Medycznych pracujących czynnie w systemie państwowego 

ratownictwa medycznego, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem 
➢ Pracownicy Referatu Obsługi Ruchu Turystycznego Urzędu Miejskiego w 

Wadowicach 

Na rajd należy zabrać: 

➢ Napoje chłodzące oraz wyżywienie 
➢ Kask rowerowy lub inne nakrycie głowy 
➢ Płaszcz przeciwdeszczowy 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że :  
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w 
Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail : 
um@wadowice.pl  
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora : iod@wadowice.pl  
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji rajdu, losowania nagród oraz 
zawarcia umowy zbiorowego ubezpieczenia (polisa) uczestników Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO. 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego, który odbędzie się 30 sierpnia 2020 r. 
6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na 
przetwarzanie.  
7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.  
8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane.  
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych 
uniemożliwia oficjalny udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. 
10. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.  
 


