Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Regulamin rajdu rowerowego
Krajobrazy i zabytki Gminy Zławieś Wielka
§1. NAZWA IMPREZY
Rajd rowerowy „Krajobrazy i zabytki Gminy Zławieś Wielka” zwany dalej
Rajdem jest częścią przedsięwzięcia „Dziedzictwo Nadwiślańskich Olędów –
Toporzysko 2018”, dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
edycja 2018, którego operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a realizatorem stowarzyszenie
Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw w partnerstwie z
Ochotniczą Strażą Pożarną w Toporzysku.
§2. CEL IMPREZY
1) Prezentacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i
kulturowych gminy Zławieś Wielka powiatu toruńskiego w województwie
kujawsko-pomorskim,
2) Popularyzacja aktywnych form wypoczynku poprzez indywidualne lub
rodzinne uczestnictwo w turystyce rowerowej,
3) Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród Uczestników Rajdu,
4) Integracja społeczności lokalnej.
§3. ORGANIZATOR IMPREZY
Organizatorami Rajdu są:
1) Stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, ul.
Wyszyńskiego 16/60, 87-100 Toruń; koordynatorem Rajdu ze strony
stowarzyszenia jest prezes stowarzyszenia Michał Wiśniewski, tel. 798-844269,
2) Sołectwo Toporzysko; koordynatorką Rajdu ze strony sołectwa jest sołtys
Iwona Owieśna, tel. 533-308-498.
§4. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1) Rajd odbędzie się w dniu 8 września 2018 roku.
2) Zbiórka Uczestników Rajdu przy remizie OSP w Toporzysku o godzinie 10:00.
3) Start i meta rajdu mieści się przy remizie OSP w Toporzysku.
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4) Trasa Rajdu liczy ok. 68 km i przebiega przez następujące miejscowości:
Toporzysko – Czarnowo – Stanisławka – Skłudzewo – Rzęczkowo – Zarośle
Cienkie – Czarne Błoto – Cegielnik – Przysiek – Stary Toruń – Górsk – Smolno
– Pędzewo – Gutowo – Zławieś Mała – Zławieś Wielka – Toporzysko.
Dokładny plan trasy i miejsca do odwiedzenia znajdują się na mapie
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5) Koniec Rajdu przewidziano na godzinę 17:00.
6) Limit uczestników Rajdu wynosi 50 osób (według kolejności zgłoszeń).
7) Po zakończeniu Rajdu odbędzie się ognisko z kiełbaskami i napojami dla
wszystkich Uczestników Rajdu.
8) W razie niepogody Organizatorzy:
a) dopuszczają możliwość skrócenia trasy Rajdu i/lub przełożenie ogniska
na inny termin,
b) przekładają termin odbycia Rajdu na niedzielę 9 września 2018 roku, od
10:00,
c) wyznaczają inny termin odbycia Rajdu.
§5. WARUNKI UCZESTNICTWA
1) Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
2) W Rajdzie mogą brać udział osoby, które ukończyły 12 lat bez względu na
miejsce zamieszkania, zwane dalej Uczestnikami.
3) Osoby niepełnoletnie w wieku od 12 do 15 lat mogą być Uczestnikami
Rajdu tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą za
niego pełną odpowiedzialność.
4) Osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia mogą być Uczestnikami Rajdu
tylko po przestawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
5) Z powodu limitu uczestników (§4 u. 6), aby by stać się Uczestnikiem Rajdu
należy zgłosić chęć uczestnictwa do 7 września do godz. 20:00 (podać
imię i nazwisko) do Organizatorów Rajdu:
a) do
sołtysa
Toporzyska
Iwony
Owieśnej,
tel.
533-308-498,
iwonaowiesna1@wp.pl,
b) do stowarzyszenia Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw,
tel. 798-844-269, ewangelicka.atlantyda@wp.pl,
http://facebook.com/lapidariakujpom.
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6) Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek podpisać listę
obecności, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Rajdu.
Regulamin Rajdu dostępny jest u Organizatorów Rajdu (sołtys Toporzyska
Iwona Owieśna i na stronach http://facebook.com/lapidariakujpom,
http://www.kamiennakamieniu.wordpress.com)
7) Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i
ubezpieczają się we własnym zakresie.
8) Uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą napoje, przekąski i być ubranym
odpowiednio do warunków atmosferycznych w dniu Rajdu.
9) Powrót z Rajdu odbywa się we własnym zakresie i na odpowiedzialność
własną lub rodziców albo opiekunów prawnych.
§6. SPRAWY ORGANIZACYJNE I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
1) Rajd będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym, zatem
Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
drogowego. Wobec tego wszyscy Uczestnicy są zobligowani do:
a) przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz podporządkowania się
decyzjom Organizatorów Rajdu lub poleceniom osób kierujących
ruchem,
b) posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z
obowiązującymi przepisami wraz z podstawowymi kluczami do roweru i
zestawem naprawczym do przebitej dętki oraz używania zalecanego
kasku ochronnego (u dzieci obowiązkowo),
c) poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, m. in:
i) jadąc w kolumnie należy zachować odległość 3-5 m. pomiędzy
rowerami, a przy zjazdach 15-30 m,
ii) liczba rowerów w jednej kolumnie nie może przekraczać 15 sztuk,
iii) podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m. odległości
pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
iv) dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok
innego roweru, jeśli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom
ruchu lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu
drogowego,
v) każdy manewr należy wcześniej zasygnalizować i upewnić się, co do
bezpiecznego jego wykonania,
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vi) poruszając się rowerem wieloosobowym osoba kierująca musi mieć
ukończone 18 lat i odpowiednie uprawnienia,
d) dostosowania prędkości do swoich umiejętności oraz sytuacji na
drodze,
e) nietarasowania drogi podczas postoju; każde zatrzymanie powinno się
odbywać poza jezdnią.
2) Rajd nie jest wyścigiem tylko ma charakter imprezy rekreacyjnej.
3) Zabrania się:
a) wyprzedzania Organizatorów Rajdu,
b) oddalania się od grupy podczas postoju,
c) spożywania alkoholu i środków odurzających,
d) zaśmiecania trasy Rajdu i miejsc przyległych,
e) niszczenia przyrody,
f) głośnego zachowania się,
g) zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatorów,
h) wycofania się z Rajdu bez poinformowania o tym Organizatorów.
4) W przypadku rażących naruszeń Regulaminu Organizatorzy zachowują
sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Rajdu i wezwania
odpowiednich służb porządkowych.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Administratorem danych osobowych Uczestników Rajdu są Organizatorzy
zgodnie z art. 13 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (RODO). Szczegóły odnośnie podstaw prawnych
i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu „Klauzula informacyjna RODO”.
2) Podpisanie listy obecności jest równoznaczne z:
a) akceptacją Regulaminu przez Uczestników,
b) zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestników wyłącznie
dla celów Rajdu,
c) zgodą na bezpłatne udostępnienie i przetwarzanie wizerunku
Uczestników przez Organizatorów w celach związanych z promocją
Rajdu (publikacje, zdjęcia, materiały filmowe) lub do celów kontroli
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przeprowadzonej
ze
strony
operatora
dofinansowującego
przedsięwzięcie „Dziedzictwo Nadwiślańskich Olędrów – Toporzysko
2018”,
d) oświadczeniem, że stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu udział w
Rajdzie. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom jakichkolwiek
ubezpieczeń
na
życie,
zdrowotnego,
turystycznego,
NWW,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
uczestnictwem w Rajdzie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za udział w Rajdzie osób
niewidniejących na liście obecności.
4) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za kradzieże lub
rzeczy zaginione podczas trwania Rajdu.
5) We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decydują
Organizatorzy, którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja
Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Uczestników z jego
przestrzegania.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Rajdu

Schematyczny przebieg trasy rajdu z objaśnieniem punktów postoju

TRASA RAJDU 00: Toporzysko start i meta
01: Toporzysko (karczma)
16: Rzęczkowo (cmentarz)
02: Toporzysko (cmentarz ewangelicki)
17: Rzęczkowo (dwór)
03: Toporzysko (miejsce po dworze)
18: Rzęczkowo (grodzisko)
04: Czarnowo (przystań promowa)
19: Zarośle Cienkie (miejsce po kaplicy)
05: Czarnowo (budynki hydrotechniczne)
20: Zarośle Cienkie (cmentarz i szkoła)
06: Czarnowo (karczma)
21: Przysiek (błotka)
07: Czarnowo (dworzec PKP)
22: Przysiek (dwór)
08: Czarnowo (kościół)
23: Stary Toruń (miejsce założenia Torunia)
09: Czarnowo (szkoła i cmentarz)
24: Górsk (kościół)
10: Toporzysko (dworzec PKP)
25: Smolno (dawna fabryka)
11: Toporzysko (szkoła)
26: Smolno (nadleśnictwo Gutowo)
12: Stanisławka (karczma)
27: Pędzewo (kaplica, cmentarz, szkoła)
13: Skłudzewo (dwór)
28: Gutowo (szkoła i cmentarz)
14: Skłudzewo (cmentarz rodowy)
29: Zławieś Wielka (kościół i szkoła)
15: Skłudzewo (grodzisko)
30: Zławieś Wielka (cmentarz)

Mapę Rajdu można wyświetlić pod linkiem: https://bit.ly/2BAk5ch
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Rajdu

ZGODA
rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej powyżej 15 roku życia
w Rajdzie rowerowym
„Zabytki i krajobrazy Gminy Zławieś Wielka”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko),

…………………………………………………………………(telefon do rodzica/opiekuna prawnego),
w Rajdzie rowerowym „Krajobrazy i zabytki Gminy Zławieś Wielka” organizowanym przez
stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw i sołectwo Toporzysko w
ramach przedsięwzięcia „Dziedzictwo Nadwiślańskich Olędrów – Toporzysko 2018”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego
dziecka (imię, nazwisko, nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego) w celach wynikających
wyłącznie z organizacji Rajdu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne udostepnienie i przetwarzanie wizerunku dziecka przez
Organizatorów Rajdu w celach związanych wyłącznie z promocją Rajdu (publikacje, zdjęcia,
nagrania filmowe) lub do celów kontroli ze strony operatora dofinansowującego projekt
„Dziedzictwo Nadwiślańskich Olędrów – Toporzysko 2018”.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w Rajdzie
rowerowym, który odbędzie się na dystansie 68 km zgodnie z trasą opisaną na mapce.
Ponadto oznajmiam, że dziecko nie ma żadnych innych przeciwwskazań oraz zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Rajdu.

……………………………………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3
do Regulaminu Rajdu

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników Rajdu jest stowarzyszenie Lapidaria.
Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, ul. Wyszyńskiego 16/60, 87-100 Toruń, zwane
dalej Administratorem.
2) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją
Rajdu ogłoszonego przez Administratora, a także w celach związanych z
dochodzeniem ewentualnych roszczeń, udzielaniem odpowiedzi na pisma, wnioski,
skargi Uczestników.
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO i w związku z
koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w
Rajdzie.
5) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie organom uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6) Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są
wytwarzane. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od czasu
trwania Rajdu i przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do
przetwarzania przez określony czas.
7) W każdym czasie przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do danych osobowych, jak
również prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
8) Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
9) W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody,
Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem. Zgodę może Uczestnik wycofać
poprzez wysłanie oświadczenia na adres Administratora.
10) Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
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