
R E G U L A M I N 
 

XX Ogólnopolskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
 
I. Organizator.   

Organizatorem rajdu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach 
Współorganizatorem Klub Turystyki Kolarskiej “Gronie” w Tychach. 

 
II. Termin i miejsce startu, trasa. 

Start rajdu odbędzie się dnia 24.06.2018 r. o godz. 10.15. 
Trasa rajdu – ok. 15 km: 
 
START – Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy ul. Andersa 22. 
  Dojazd do ul. Myśliwskiej, dalej do trasy w lesie. 
META, ZAKOŃCZENIE RAJDU – Dworzec kolejowy „Tychy Żwaków”. 

 
III. Warunki uczestnictwa. 

W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy wpłacą opłatę organizacyjną w wysokości: 
12.00 zł osoba dorosła; 8,00 zł 16 lat i młodsi. – w biurze rajdu w dniu imprezy. 

DZIECI 7 LAT I MŁODSZE SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY 
W czasie rajdu wymagana jest osłona głowy (kask lub czapeczka). 
Dzieci poniżej 10 lat uczestniczą w rajdzie pod opieką rodziców. 

 
IV. Zgłoszenia do rajdu. 
 Zgłoszenia przyjmowane do 15.06.2018 mailem na adres: zgloszenia@mosir.tychy.pl 
   Osoby które zapiszą się do 15.06.2018 mają gwarantowane świadczenia regulaminowe. 
 WPŁATY - W DNIU RAJDU 24.06.2018 W GODZ. OD 8.30 – 10.00. 
 PRZY ZGŁOSZENIU NALEŻY PODAĆ: NAZWISKO I IMIĘ, DATĘ URODZENIA; 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA. 
 

Osoby które zapiszą się w dniu rajdu w godz. 8.30 - 10.00 – mogą nie mieć gwarantowanych 
pełnych świadczeń regulaminowych w tym dniu. 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: TEL. 32/661 16 89 
 
V. Świadczenia organizatorów. 

1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę, posiłek na trasie oraz weźmie 
udział w loterii rajdu. 

2. Pojedynczy uczestnicy i rodziny otrzymają mapy rajdu oraz napój. 
3. Zapewnienie opieki medycznej. 
4. Zapewnienie pomocy technicznej w razie defektu roweru. 

 
VI. Program rajdu: 
8.30 – 10.00 Przyjmowanie zapisów, zbiórka – wydawanie – koszulek okazjonalnych, kuponów 

loterii, talonów na posiłek 
10.05 Odprawa techniczna 
10.15 Start rajdu 
ok. 12.30 Zakończenie rajdu - posiłek, loteria, wręczenie nagród najliczniejszej rodzinie, najstarszemu 

i najmłodszemu uczestnikowi.   
 

VII. Nagrody. 
Najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu (jadący samodzielnie), oraz najliczniejsza rodzina 
/udokumentowane pokrewieństwo/ otrzymają nagrody rzeczowe. 

 
 

mailto:zgloszenia@mosir.tychy.pl


VIII.  Obowiązek informacyjny. 
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa 
dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie:  

MOSIR w Tychach (43-100), ul. Piłsudskiego 12 
w celach związanych z udziałem w otwartych imprezach i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. 
a RODO. Zgoda została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. 
Skutkować to będzie przerwaniem uczestnictwa w imprezie. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MOSIR w Tychach, ul. Piłsudskiego 12 w godzinach 
urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.mosir.tychy.pl lub w trakcie 
trwania imprezy w Biurze Zawodów. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko 
i wyłącznie z Ogólnego Regulaminu Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSIR Tychy. Odbiorcy 
danych osobowych są określeni w Ogólnym Regulaminie Imprez Sportowo – Rekreacyjnych MOSIR 
Tychy. 

 
XI. Postanowienia końcowe: 

 Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, należy ze sobą zabrać kurtki 
przeciwdeszczowe lub peleryny. 

 Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 
 W czasie rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i poleceń 

Organizatorów/służb porządkowych. Nie ścigać się, zachować ostrożność!!! 
 W przypadku wycofania się z rajdu, uczestnik musi powiadomić organizatora. 
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 
 Uczestnicy korzystają z własnego sprzętu rowerowego. 
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki oraz za wypadki 

spowodowane przez uczestników rajdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mosir.tychy.pl/


Zał. 1. 
KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

     /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 
 

Nazwisko ………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………………………… 

Adres mailowy/tel. …………………………………………………………. 

Miasto/KLUB …………………………………………………………….. 

„Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się 
z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz 
urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam że startuję na własną odpowiedzialność w imprezie – 
XX Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy. Zapoznałem się z regulaminem imprezy i przyjmuję oraz akceptuję 
jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów 
związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych MOSiR-u w Tychach i KTK „Gronie” 
w Tychach. Zgadzam się także, aby moje dane (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników 
publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Jednocześnie wyrażam 
zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje”. 

 
data .......................,                                               czytelny podpis ............................................... 
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Zał. 2. 
 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
- ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

      /WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 
 

Nazwisko ………………………………………………………………… 

Imię …………………………………………………………… 

Adres mailowy/tel. …………………………………………………………. 

„Oświadczam że jestem rodzicem/opiekunem prawnym, 
 

„Oświadczam, iż stan zdrowia SYNA/CÓRKI ……………………………………../data urodzenia 
……………..…… pozwala na udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości że udział wiąże się z zajęciami 
fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz urazów 
fizycznych. Jednocześnie oświadczam że syn/córka startuje za naszą zgodą i naszą odpowiedzialność w imprezie – 
XX Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy. Zapoznałem się z regulaminem imprezy i przyjmuję oraz akceptuję 
jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), do celów 
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w Tychach. Zgadzam się także, aby moje dane (nazwisko, imię, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników 
publikowanej w internecie, mediach oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Jednocześnie wyrażam 
zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba zaistnieje”. 
 

 
  data .......................,                                               czytelny podpis ............................................... 
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