REGULAMIN
Przygodowego Rajdu Rowerowego
„Jak ojciec z synem”
01.10.2022 r. SOBOTA

1. Krótki opisy wydarzenia:
Wydarzenie organizowane jest z okazji Dnia Chłopaka będące połączeniem rajdu rowerowego oraz
gier i zabaw sprawnościowych.

2. Cel imprezy:
Popularyzacja aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej, promocja walorów przyrodniczych,
historycznych, kulturowych i krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz pogłębienie
relacji ojca z synem, a także kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich.

3. Termin i miejsce Rajdu:
➢ 1 października 2022 r. Start o godz. 10.00
➢ Miejsce startu i mety: Zamek w Bożejowie (adres: Bożejów 6, 46-030 Radomierowice)
https://www.google.com/maps/place/Zamek+Bo%C5%BCej%C3%B3w/@50.926223,18.05549
1,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xee768b8d345c4e2a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d50.926223!4d18.05
5491

4. Organizatorzy:
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Komandor Rajdu – Jakub Sebastian
Kierownik Biura Rajdu – Dominik Łęgowski
Kontakt do Biura Rajdu: Tel. 77 469 35 50e-mail: spk@zopk.pl

5. Trasy rajdu:
Długość – ok. 15 km, poziom trudności: średniotrudna,

Przebieg trasy: obszar leśny pomiędzy miejscowościami Radomierowice a Stare Budkowice.
Trasa przebiega w zdecydowanej większości drogami gruntowymi przez tereny leśne.
Mapa z trasą rajdu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość częściowej zmiany trasy rajdu ze względu na warunki
pogodowe, mające wpływ na przejezdność szlaków.

6. Uczestnicy rajdu:
Ojcowie (bądź prawni opiekunowie) wraz z synami (Rajd jest przeznaczony dla dzieci od 10 lat).
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7. Warunki uczestnictwa i zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego:
1) W celu udziału w imprezie należy zgłosić uczestnictwo w terminie do 23 września 2022 r.
poprzez kartę zgłoszenia udziału, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Kartę można przesłać w formie skanu na adres: spk@zopk.pl a oryginał dostarczyć w dniu
rajdu.
2) Limit miejsc w rajdzie jest ograniczony i wynosi 30 osób. O uczestnictwu w rajdzie decyduje
kolejność zgłoszeń.
3) Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie zobowiązuje uczestnika do przestrzegania Regulaminu
rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu.
4) Warunkiem koniecznym do udziału w rajdzie jest posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności
poruszania się po drogach.
5) Uczestnicy zobowiązują się stosować do podstawowych zasad zachowania w ruchu drogowym.
6) Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
7) Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru.
8) Uczestnicy imprezy są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez
prowadzącego rajd.
9) Jadąc rzędem należy zachować bezpieczną odległość między rowerami.
10) W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze,
a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
11) Podczas jazdy należy zachować ostrożność, nie należy wypuszczać kierownicy z rąk
i zdejmować stóp z pedałów.
12) Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda
równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
13) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
14) Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu.
15) Uczestnicy radu rowerowego startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we
własnym zakresie.
16) Udział w rajdzie jest bezpłatny.
17) Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują
wykluczenie z rajdu.

8. Na trasie bezwzględnie zabrania się:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ścigania się - Rajd nie jest wyścigiem !!!
korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy,
spożywania lub bycia pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
wymuszania pierwszeństwa,
popisów, brawury, niebezpiecznych manewrów,
zaśmiecenia i niszczenia przyrody,
głośnego zachowywania się,
wyprzedzania prowadzącego rajd.
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9. Informacje dodatkowe:
1) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rajdu oraz modyfikacji tras rajdu
w przypadku złych warunków pogodowych.
2) Dla uczestników rajdu na mecie przewidziany jest poczęstunek (ognisko z kiełbaskami) oraz
udział w konkurencjach przygodowych przegotowanych przez Organizatora na zakończenie
rajdu.
3) Dla uczestników rajdu będzie możliwość odpłatnego wypożyczenia roweru i kasku.
4) Uczestnicy rajdu powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór (dostosowany do warunków
pogodowych) oraz środki zabezpieczające przeciwko komarom i kleszczom.
5) Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane 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 (dalej RODO) oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
6) W trakcie imprezy będą realizowane działania mające na celu promowanie wydarzenia
w mediach polegające na nagrywaniu i fotografowaniu przebiegu imprezy. Zdjęcia, nagrania
filmowe, powstałe w trakcie imprezy mogą być wykorzystane przez ZOPK w celach
promocyjnych – postawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r.
7) Uczestnicy imprezy podpisując kartę zgłoszenia potwierdzają akceptację niniejszego
regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w tym wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych.
Klauzula informacyjna RODO oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wykorzystanie wizerunku są integralną częścią karty zgłoszenia.
W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisują rodzice lub opiekuni prawni.

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel.: (+48) 77 43 97 548, e-mail: kontakt@zopk.pl
www.zopk.pl

