
                                                                                                                                                                                               

Regulamin 

Rajd Rowerowy  

„Bezpiecznie z Zapieckiem” 

Radzyń – Wohyń – Radzyń 

 
 

ORGANIZATOR 

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” 

ul. Ostrowiecka 17/21 

21-300 Radzyń Podlaski 

 

TERMIN RAJDU 

Rajd odbędzie się w niedzielę 15 maja 2022 r. 

Zbiórka i rejestracja uczestników od godz. 13.30 przy Starostwie Powiatowym w Radzyniu 

Podlaskim. 

Start rajdu o godz. 14.00. 

 

CEL IMPREZY 

1. Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na obszarze LGD 
„Zapiecek”. 

2. Promocja obszaru LGD „Zapiecek” oraz programu LEADER. 

3. Zapoznanie się z walorami i tradycją historyczną gminy Wohyń. 

4. Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju 

obszarów wiejskich i możliwościach jego finansowania.  

PRZEBIEG TRASY RAJDU  /ok. 30 km / 

Trasa przez Marynin do Wohynia. W planie zwiedzanie, piknik integracyjny z posiłkiem 

(kiełbaski, chleb, woda, kawa, herbata) oraz konkursy. 

Planowany powrót do Radzynia ok. godz 19.00. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Dobry stan zdrowia. 
2. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
3. Każdy uczestnik musi zaakceptować i przestrzegać zapisy niniejszego regulaminu. 
4. Uczestnicy rajdu muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po 

drogach. 



5. Rajd przeznaczony jest dla uczestników, którzy ukończyli 14 lat. 
6.  Uczestnicy niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych. 
7. Każdy uczestnik tuż przed startem musi wpisać się na listę startową. 
8. Uczestnicy niepełnoletni powinni posiadać Karty Rowerowe. 
9. Od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy rajdu ubezpieczają się we 

własnym zakresie. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW W CZASIE RAJDU 

1. Przestrzeganie Regulaminu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa 
Rajdu. 

2. Posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 
4. Posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu oraz okazanie go na każde 

żądanie organizatora. 
5. Nieprzestrzeganie Regulaminu może spowodować usunięcie z Rajdu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez uczestników 

podczas rajdu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych lub w przypadku złych warunków atmosferycznych 
(deszcz) trasa może ulec skróceniu lub przerwaniu. 

4. Organizator może odmówić udziału w rajdzie osoby, u której jest podejrzenie 
nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu, narkotyków/środków odurzających lub która w 
ocenie organizatorów rajdu zagraża bezpieczeństwu innych uczestników. Ostateczna 
ocena należy do organizatora rajdu. 

5. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe  

w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

6. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7. Rekomenduje się udział w rajdzie rowerowym w kasku. Udział bez kasku,  

za wyjątkiem obowiązków wynikających z przepisów prawa, jest dobrowolny i każdy 

uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy  

i za szkody wyrządzone przez uczestników. 

9. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1.Dane Osobowe oraz wizerunek będą gromadzone i przetwarzane w celu organizacji 
i przeprowadzenia Rajdu a także w celu jego promocji. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora będzie się odbywało zgodnie 
z obowiązującym przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami 



Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
roku (RODO).  

3. Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane na podstawie pisemnej zgody 
osoby, której dane dotyczą lub jego opiekunów prawnych wyrażonej w Oświadczeniu 
Uczestników Rowerowego Rajdu Zapiecka. 

4. Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, 
jednak jest niezbędne do udziału w Rajdzie.  

5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora  
z następujących praw:  

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania;  
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach 

wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do 
bycia zapomnianym”);  

c) prawa do przeniesienia danych osobowych;  
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody  

na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu  
na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się  
w oparciu o tę zgodę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa  
do wycofania zgody. 
 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. W czasie jazdy w kilku kolumnach konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 
200 metrów między poszczególnymi kolumnami, a każda grupa nie może przekroczyć 
15 osób. 

2. Rajd odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym, więc uczestnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 
trasy oraz interpretacji niniejszego Regulaminu. 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 


