
Regulamin rajdu rowerowego „Szlakiem miejsc pamięci narodowej” – edycja 2022

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  rajdu  rowerowego  „Śladami  miejsc  pamięci  narodowej”,  zwanego  dalej
Rajdem, jest Gmina Miasta Gostynina, zwana dalej Organizatorem.

2. Rajd zorganizowany jest w ramach projektu „Spacerując po Gostyninie”.

§2
Tematyka i cel rajdu

1. Projekt  „Spacerując  po  Gostyninie”,  w  ramach  którego  organizowany  jest  Rajd,  ma  za
zadanie  przybliżyć  mieszkańcom historię  ich  miasta:  opowiedzieć  o  zabytkach,  zwrócić
uwagę na wielokulturowy wymiar Gostynina, wreszcie pokazać miejsca szczególnie ważne,
będące międzypokoleniowym łącznikiem mieszkańców Gostynina.

2. Motywem przewodnim Rajdu jest  historia  związana z odwiedzanymi miejscami pamięci
oraz refleksja nad ich obecnością w przestrzeni publicznej. Organizatorzy są przekonani, że
rowerowa forma Rajdu nie tylko pozwoli w szybszy sposób dotrzeć do nierzadko znacznie
oddalonych od centrum miasta miejsc pamięci, ale zachęci mieszkańców do korzystania  
w  przyszłości  z  alternatywnych  względem  samochodów,  ekologicznych  środków
komunikacji.

3. Wspólne  zwiedzanie  i  poznawanie  historii  ma  tę  przewagę  nad  indywidualnymi
wycieczkami, że działają integracyjnie na grupę, pobudzając jej uczestników intelektualnie 
i skłaniając do dyskusji nad percypowaną rzeczywistością.

§3
Warunki i zasady uczestnictwa w rajdzie

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.
2. W Rajdzie mogą wziąć udział  wszystkie osoby posiadające własny, sprawny technicznie

rower, uprawniony do poruszania się tym jednośladem po drogach publicznych. Mogą to
być osoby pełnoletnie oraz będące pod opieką dorosłego opiekuna, niepełnoletnie. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zgłoszenie udziału pod numerem telefonu 24 236
07 33.

4. W  dniu  Rajdu,  uczestnik  złoży  podpis  na  liście  obecności,  co  oznacza  akceptację
Regulaminu  i  warunków  uczestnictwa  w  Rajdzie,  i  akceptację  klauzuli  informacyjnej  
o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.

5. Organizator  oraz  wszystkie  osoby z  nim współpracujące  nie  ponoszą  odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,  
w  trakcie  lub  po  Rajdzie.  Uczestnicy  biorący  udział  w  Rajdzie  ponoszą  pełną
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie zaistniałe szkody. 



6. Uczestnicy mają zagwarantowane przez Organizatora ubezpieczenie NNW na czas trwania
Rajdu.

7. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
i  wizerunku  przez  Urząd  Miasta  Gostynina  oraz  utrwalanie,  nieodpłatne,  wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku poprzez fotorelację na portalu społecznościowym oraz stronie
internetowej Organizatora  Rajdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawą z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§4
Przebieg rajdu

1. Rajd ma swój początek w miejscu zbiórki, tj. na parkingu przy ul. Kujawy, tuż przy tablicy
na ul. Floriańskiej, o godz. 10:00; koniec zaś będzie miał miejsce na terenie „Restauracji
pod  Sówką”  około  godziny  14:00.  Trasę  Rajdu  stanowi  przejazd  pomiędzy  miejscami
pamięci narodowej zlokalizowanymi w Gostyninie i okolicach na dystansie ok. 23 km. 

2. Organizator  na  komandora  Rajdu  i  przewodnika  odpowiadającego  za  jego  przebieg  
i bezpieczeństwo uczestników powołuje p. Marcina Gęsiarza.

3. Rajd przebiegać będzie po drogach i ścieżkach rowerowych, drogach szutrowych, leśnych 
i asfaltowych o niskim natężeniu ruchu po Gostyninie i okolicach.

4. Uczestnicy zobowiązani są do dostosowania się do poleceń komandora, osób przez niego
wyznaczonych  do  wsparcia  Rajdu  i  przedstawicieli  służb  zaangażowanych  w  przebieg
Rajdu.

5. Rajd  ma  charakter  turystyczny,  nie  jest  wyścigiem  –  co  oznacza,  że  uczestnicy
przemieszczać się będą w stosunkowo zwartej kolumnie w bezpiecznej odległości od siebie.

6. Organizator nie zapewnia wymiany części zapasowych w rowerze podczas trwania rajdu.
7. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca startu Rajdu i z miejsca zakończenia Rajdu.
8. Zdrowy rozsądek w trakcie Rajdu wskazany – obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania

alkoholu  i  środków odurzających,  ścigania  się,  śmiecenia  na  trasie,  tarasowania  drogi  
w przypadku awarii i tym podobnych sytuacji. Organizator zaleca jazdę w kasku.

§6
Klauzula informacyjna

Uczestnictwo w Rajdzie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie 
z art.  14 ust.  1 i 2 Rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Gostynina z  siedzibą  
w Gostyninie, ul. Rynek 26;

2. w  sprawach  przetwarzania  danych  osobowych  należy  kontaktować  się  z  Inspektorem
Ochrony Danych, Panią Malwiną Strońską-Jackowską, drogą elektroniczną na adres e-mail:
iod.umg@gostynin.pl.  lub listownie na adres korespondencyjny: Urząd Miasta Gostynina,
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin; 



3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a RODO w celu  zdania
relacji zdjęciowej z Rajdu, przez kanał społecznościowy i stronę internetową Urzędu Miasta
Gostynina;

4. dane osobowe, tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy osoby pełnoletniej przetwarzane będą
do czasu rozpoczęcia Rajdu w celach organizacyjnych, a po zakończeniu Rajdu w celach
promocyjnych,  reklamowych  czy  edukacyjnych  Gminy  Miasta  Gostynina.  Po  zdaniu
fotorelacji  z  wydarzenia  dane przechowywane  będą  w  celu  obowiązkowej  archiwizacji
dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;

5. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie udzielonej zgody;

6. w  odniesieniu  do  danych  osobowych,  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7. Uczestnik Rajdu posiada:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych;
• prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
• prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy

uczestnik Rajdu uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8.   Uczestnikowi  nie  przysługuje  na  podstawie  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu,  wobec

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

9.  Podanie  przez  uczestnika  Rajdu  danych  osobowych  oraz  zgoda  na  ich  przetwarzanie  
i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe
wzięcie udziału w Rajdzie rowerowym.

§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator,  po  uprzednim  poinformowaniu  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta,
zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
b) odstąpienia od organizowania Rajdu bez podania przyczyny.

2. Udział  w  Rajdzie  oznacza  akceptację  niniejszego  Regulaminu,  którego  ostateczna
interpretacja należy do Organizatorów.

3. Regulamin  Rajdu  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Gostynina  oraz  
w Wydziale Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia.

4. Nieprzestrzeganie  Regulaminu,  poleceń komandora,  osób przez  niego wyznaczonych do
pomocy bądź służb zaangażowanych w przebieg Rajdu wiąże się z wykluczeniem z udziału
w Rajdzie.

5. Sytuacje  nieobjęte  niniejszym  Regulaminem  rozstrzyga  Organizator  Rajdu  działając  
w granicach polskiego prawa.

6. Kontakt:  Wydział  Promocji  Miasta  i  Ochrony  Zdrowia  –  tel.  24  236  07  36;  mail:
promocja@gostynin.pl

mailto:promocja@gostynin.pl

