
  

                                          

REGULAMIN

„II Rowerowego Rajdu Niepodległości ”

I. Cel imprezy:

Celem rajdu  jest:.
- Upamiętnienie 104 rocznicy  odzyskania Niepodległości Polski.
-  Przypominanie społeczeństwu o ważnych wydarzeniach historycznych z dziejów naszej 
Ojczyzny.
- Inicjowanie odradzania się w społeczeństwie Patriotyzmu i poczucia dumy Narodowej 
 poprzez publiczne i niekonwencjonalne upamiętnianie ważnych wydarzeń z historii Polski.
- Uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest Tożsamość Narodowa i Jej utrzymanie 
niezbędne do życia w pokoju z zachowaniem wolności i swych Tradycji 

Patronat Starosty Nowotarskiego

Patronat Wójta Gminy Spytkowice

II. Organizator:

Organizatorem głównym Rajdu Rowerowego jest:
Towarzystwo Cyklistów Orzeł Spytkowice,
34-745 Spytkowice 26 ,
Dyrektor rajdów Stanisław Kowalcze tel. 607473683 
stanislawkowalcze@gmail.com

III.  Program:

Rajd odbędzie się w dniu 11 listopadaa   2022r. 
7:50  Spytkowice –  zbiórka  na placu obok OSP.
8:00  Spytkowice –  udział we Mszy św za Ojczyznę w kościele parafialnym   
9:30  Spytkowice  –  przemówienie okolicznościowe, wyjazd na trasę rajdu 
12:00 Czarny  Dunajec  –   udział  w publicznym  uroczystym  odśpiewaniu  Hymnu
Polski     
13:00  Nowy Targ –  złożenie wiązanki kwiatów przy tabicy wolności w Rynku  
15:00  Rabka-Zdrój –  złożenie wiązanki pod  pomnikiem legionistów przy kościele
pw.   św Marii Magdaleny, ul Orkana 
16;00 – Spytkowice – zakończenie rajdu



IV. Trasa rajdu:
Spytkowice  OSP-  Szkoła  Podst  nr  3-  w  dół  poza  wodę-  Redox-  Raba  Wyżna-Bielanka-
Pieniążkowice-Czarny Dunajec-Ludźmierz- Nowy Targ-Klikuszowa-Rdzawka-Rabka-Zdrój-
Skawa-Spytkowice.

V.  Zasady uczestnictwa:

W rajdzie mogą brać  udział  członkowie  Towarzystwa Orzeł  Spytkowice,  oraz  zaproszeni
goście. Rajd przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o dobrym i bardzo dobrym
stanie zdrowia i przygotowaniu kondycyjnym W rajdzie mogą uczestniczyć osoby powyżej
18 lat lub młodsi za zgodą  i wraz z opiekunem,  posiadający sprawny rower i kask ochronny.
Rekrutacja  i  zapisy  u  organizatora  /  tel.607473683/  najpóźniej  trzy  tygodnie  przed
planowanym rajdem. Ze względów technicznych ilość uczestników ograniczona do 30 os.
Warunki uczestnictwa:
- pisemne zgłoszenie do rajdu i podanie swych danych  - stanislawkowalcze@gmail.com 
- złożenie  pisemnego oświadczenia o znajomości regulaminu i starcie w rajdzie rowerowym  
na własną odpowiedzialność.
-  podpisanie oświadczenia RODO.

VI. Zasady bezpieczeństwa:

Rajd  rowerowy  odbędzie  się  zgodnie  z  zasadami  ogólnymi  ruchu  drogowego,  których
znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników.
Uczestnicy jadą w zwartych piętnastoosobowych grupach, które poruszają się w odległości
względem siebie ok. 300 m, każda grupa ma swych dwóch opiekunów/pilot i zamykający/. 
Uczestnik, który doznał kontuzji lub zdefektował, czeka na pojazd jadący za ostatnią grupą,
który odwiezie go do miejsca postoju.

VII. Świadczenia od organizatorów:

- Uczestnictwo w rajdzie.                      
- Ubezpieczenie OC i NNW na czas trwania rajdu.
- Pamiątkowy medal.
- Napoje i wyżywienie
VIII.   Postanowienia końcowe:

Rajd  rowerowy  ma  charakter  patriotyczny. Uczestnicy  rajdu  biorą  udział  we  wszystkich
działaniach przewidzianych niniejszym regulaminem. Podczas  rajdu  uczestnicy rajdu mają
przypiętą do roweru Flagę Polski 
Organizatorzy nie odpowiadają za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania rajdu, wynikłe z
przyczyn  od  nich  niezależnych,  np.  warunki  atmosferyczne,  działanie  sił  wyższych  lub
leżących  po  stronie  uczestnika.  Gdyby  zaszły  jakieś  istotne  zmiany,  nieprzewidziane  w
programie, uczestnicy zostaną o nich niezwłocznie poinformowani.
Uczestnik  ponosi  koszty  wyrządzonych  przez  siebie  szkód  w  trakcie  trwania  rajdu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów za zgubiony bądź skradziony sprzęt w
postaci roweru, bagażu bądź rzeczy osobistych.



Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na głowie kasku ochronnego a także sprawnego 
roweru – szczególnie hamulce i układ kierowniczy                                                                     
Każdy uczestnik  bierze udział w rajdzie na swoją własną odpowiedzialność. W razie 
wypadku lub powstałej szkody związanej z rajdem, uczestnik nie może występować z 
roszczeniami odszkodowawczymi wobec organizatora lub osób działających w jego imieniu 
lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją rajdu.                         
Uczestnik oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane 
przez niego do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.                            
Organizator nabywa na własność prawa  do publikacji  wizerunku uczestników i wszelkich  
udzielanych przez nich wywiadów.                                                                                              
Uczestnicy  Patriotycznych rajdów rowerowych ,  zobowiązani są do przestrzegania 
niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do, organizatorów i 
współuczestników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie 
sportowy.                                                                                                                       
Nieznajomość niniejszego regulaminu, w żadnym przypadku nie będzie traktowana jako 
wytłumaczenie!

Informacja Administratora
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją
Patriotycznych Rajdów rowerowych  2022 jest Towarzystwo Cyklistów Orzeł

Spytkowice  z siedzibą w  34-745 Spytkowice 26.

Informuję, że: 
- kontakt z inspektorem  ochrony danych  info@tcorzel.pl    
- dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie na potrzeby organizacji Patriotycznych rajdów 
rowerowych Podhale Tour  2022                                                  
  - podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 5. 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne aby wziąć udział w rajdzie.

- dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania wynikający
z przepisów prawa.

                                                      
Rajd jest dofinansowany przez:
- Gminę Spytkowice.
- Starostwo powiatowe w Nowym Targu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Dyrektor rajdów


