
 

 

Regulamin EKO rajdu rowerowego 

„Wybieram rower” 

 
1. EKO rajd rowerowy „Wybieram rower” to impreza o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym. 

Odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2022 r. – start o godz. 10:00 na nabrzeżu w Gryfinie. 

2. Organizatorami rajdu są Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Gryfinie. 

3. Główną zasadą rajdu jest zaliczenie 5 punktów kontrolnych na trasie z Gryfina (start: nabrzeże) do 

Chwarstnicy (meta: boisko przy ścieżce rowerowej Blue Velo) i odbicie kontrolnej pieczątki na 

przekazanej uczestnikom rajdu mapie. Limit czasu na przejazd trasy o długości ok. 10 km wynosi 2 

godziny. 

4. W rajdzie startują uczestnicy indywidualni lub zespoły od 2 do 5 osób - wszyscy na rowerach. 

Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie pod opieką dorosłych (18 i więcej lat). Uczestnicy 

ubezpieczają się we własnym zakresie. 

5. Zgłoszenia uczestników i zespołów rozpoczną się w poniedziałek 16 maja 2022 r. i potrwają do 

wtorku 31 maja 2022 r. do godz. 16:00. Odbywać się będą wyłącznie na adres e-mail: 

cit@osir.gryfino.pl. Ilość miejsc jest ograniczona. 

W zgłoszeniu należy podać: 

a) w przypadku uczestnika indywidualnego: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość 

zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego, 

b) w przypadku zespołu: nazwę zespołu, imiona i nazwiska członków zespołu, ich rok urodzenia i 

miejscowość zamieszkania, numer telefonu kontaktowego do kapitana zespołu. 

6. Pierwsze 200 osób, które zapisze się na rajd, otrzyma pakiet startowy: plecak rajdowy, baton 

energetyczny, butelkę wody oraz kartę przejazdu. 

7. Zgłoszeni uczestnicy i zespoły meldują się w sobotę 4 czerwca 2022 r. do godziny 9:45 w biurze 

zawodów, które funkcjonować będzie w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej na nabrzeżu w 

Gryfinie. Następnie od godz. 10:00 startują w 5 minutowych odstępach. O kolejności startu decyduje 

kolejność zgłoszeń. Na podstawie otrzymanej karty przejazdu, uczestnicy indywidualni i zespoły będą 

musieli zaliczyć wskazane w niej punkty, podbić je kontrolną pieczątką i dotrzeć do mety. 

8. W pierwszej kolejności liczona będzie ilość zaliczonych punktów, a w drugiej czas przejechania 

trasy. 

9. 3 najlepsze zespoły, które uzyskają najwięcej punktów, otrzymają upominki rzeczowe. 

10. Każda osoba, która zgłasza swój udział w imprezie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych; RODO; Dz. U. Unii Europejskiej L z 2016 r. nr 119, str. 1; Ustawa z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)) oraz 

wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe). Administratorem 

danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, ul. Sportowa 3, 74-100 Gryfino. Z 

Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail osir@gryfino.pl lub pisemnie na 

adres siedziby Administratora. 

11. Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody wyrządzone przez 
uczestnika podczas rajdu.  

13. Ewentualne ubezpieczenie uczestnika jest dobrowolnie i organizowane we własnym zakresie. 

14. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 

15. Kwestie sporne rozstrzygają Organizatorzy. 

16. Rajd może zostać odwołany przez Organizatorów bez podania przyczyn. 
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