
REGULAMIN 

X RAJDU CHRZANOWSKICH CYKLISTÓW „BIBLIOTEKA NA DWÓCH 

KÓŁKACH” Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ZRÓWNOWAŻONEGO 

TRANSPORTU 18 WRZEŚNIA 2022 r. 

1. Organizator Rajdu: 

Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów 

2.  Współorganizator Rajdu: 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 

3.  Cele: 

− Promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu  

− Promowanie walorów krajobrazowych Gminy Chrzanów i gmin ościennych 

− Promowanie ekologicznych terenów Gminy Chrzanów i gmin ościennych  

− Rozwijanie turystyki rowerowej 

− Integracja społeczności lokalnej 

 

4.  Termin Rajdu: 

18 września 2022 

 

5. Rozpoczęcie Rajdu: 

Chrzanów, Rynek godz. 10:00 

 

6.  Zakończenie Rajdu: 

Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Fabryczna 23 a 

− przyjazd uczestników na metę: około godz. 12:30 

− poczęstunek, imprezy towarzyszące, rozdanie nagród: godz. 12:45-15:00 

 

7. Trasa Rajdu: 

Gmina Chrzanów, Rynek → ul. Świętokrzyska → ul. Grunwaldzka → ul. Partyzantów 

→ Droga rowerowa → ul. Leśna → ul. Polna → ul. Kopanina → droga leśna  → ul. 

Kroczymiech DW 933 → droga leśna → Gmina Libiąż ul. Astronautów → ul. Cześnika 

→ ul. Obwodowa → ul. Wojciecha → Gmina Babice droga leśna → ul. Posada → 

Gmina Chrzanów ul. Borowcowa → ul. Fabryczna →  Szkoła Podstawowa nr 5, 

Fabryczna 23a  

8. Zgłaszanie uczestnictwa: 

Zapisy wyłącznie internetowe w dniach: 01.09.2022 – 15.09.2022. Limit uczestników 150 

osób. 

 

9. Karta uczestnictwa:  



Każdy poprawnie zapisany internetowo uczestnik Rajdu w dniu wydarzenia otrzyma kartę 

uczestnictwa.  

Składając podpis na karcie, uczestnik Rajdu deklaruje jednocześnie zapoznanie się z treścią 

niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

W przypadku uczestników niepełnoletnich kartę podpisuje opiekun prawny uczestnika.  

Kartę należy wypełnić czytelnie i wrzucić do urny na mecie Rajdu. 

 

10. Nagrody: 

Po zakończeniu Rajdu odbędą się konkursy z nagrodami.  

Zwycięzcy, którym przyznano nagrody zobowiązani są do osobistego ich odbioru. W 

przypadku nieobecności laureatów nagrody przyznaje się kolejnej uprawnionej osobie na 

liście. 

 

11. Zasady uczestnictwa w Rajdzie: 

W Rajdzie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny, grupy zorganizowane.  

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność jazdy na rowerze. 

Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony  

w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu). 

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na listę uczestników oraz przestrzeganie zasad 

niniejszego regulaminu. 

Dzieci do lat 10 mogą brać udział w Rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby 

ponoszącej odpowiedzialność za dziecko. 

Uczestnicy w wieku 10-18 lat zobowiązani są do posiadania karty rowerowej. 

Każdy niepełnoletni uczestnik, który bierze udział w Rajdzie bez opiekuna, musi posiadać 

pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna (formularz w załączeniu). 

Osoby niepełnoletnie z grup zorganizowanych biorą udział w Rajdzie pod opieką osoby 

dorosłej (opiekuna/nauczyciela) ponoszącej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.  

Organizator Rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami. 

Uczestnicy Rajdu poruszają się w grupie prowadzonej przez osoby wyznaczone przez 

organizatorów. 

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Prawa o Ruchu Drogowym oraz 

podporządkowania się decyzjom kierownictwa Rajdu, porządkowych, policjantów i służby 

medycznej. 

Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego 

      

12. Organizator zapewnia: 

− ubezpieczenie uczestników Rajdu, 

− opiekę medyczną na trasie Rajdu, 

− pomoc nawigacyjną, 

− napój i posiłek na mecie Rajdu. 

 

13. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. 

 

14. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zorganizowanego powrotu.  



 

15. Ubezpieczenie: 

Uczestnicy Rajdu są ubezpieczeni zbiorowo; ubezpieczenia dokona organizator Rajdu.  

Dane potrzebne do ubezpieczenia: imię i nazwisko, data urodzenia. 

Osobom, które nie wpiszą się na listę uczestników Rajdu w terminach ustalonych w pkt 8 

niniejszego Regulaminu, nie przysługuje ubezpieczenie, oraz wszelkie świadczenia ze strony 

organizatorów i biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

 

16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku: 

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 (dalej:  „RODO”) oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WER i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) 

informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Chrzanowskich 

Cyklistów, ul. Kadłubek 24, 32-500 Chrzanów, tel. 880007925, 

email: schcyklistow@gmail.com. Uczestnicy wyrażają zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a)  

RODO na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w związku z IX 

Rajdem Chrzanowskich Cyklistów „Biblioteka na dwóch kółkach”, dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji wydarzenia. Jednocześnie oświadczają, że są świadomi, iż podanie danych jest 

dobrowolne oraz mają prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania je. Zgoda jest wyrażona do czasu jej pisemnego 

odwołania, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania w okresie od 

momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania. Dane będą przetwarzane w tym 

przechowywane do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 2 dni. Dane osobowe nie 

będą podlegały profilowaniu oraz nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym. W 

przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO można 

dokonać zawiadomienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.  

Chrzanów, 18.09.2022 

KONTAKT:  Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów, ul. Kadłubek 24,  32-500 

Chrzanów, email:  schcyklistow@gmail.com 
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