
Regulamin 

ZAKRĘCONYCH! Rodzinnych Rajdów Rowerowych 2021 OD WIOSNY DO JESIENI 

1. Cel wydarzenia: 

a) poznanie atrakcji i walorów turystycznych Gminy Nowiny; 

b) rozwijanie turystyki rowerowej; 

c) popularyzacja turystyki rowerowej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku. 

2. Organizatorzy: Gmina Nowiny: ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, e-mail: 

redakcja@nowiny.com.pl Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach: ul. Perłowa 1, 26-052 Nowiny, 

tel. 41/3465260, fax 41/3465270, e-mail: perla@nowiny.com.pl 

3. Termin wydarzenia: 21 marca – 21 września 2021 r. 

4. Trasy wydarzenia: 

a) trasy wydarzenia wybierane są indywidualnie przez ich uczestników; 

b) łącznie każdy z uczestników musi przejechać minimum 400 km na rowerze w terminie od 21 marca 

do 21 września 2021 r. przy czym co najmniej 150 kilometrów musi zostać przebyte na terenie gminy 

Nowiny. 

c) ustalając przebieg tras należy dostosować je do swoich możliwości. 

5. Warunki uczestnictwa: 

a) wydarzenie ma charakter wirtualny i jest odbywane indywidualnie przez każdego z uczestników. 

Wydarzenie nie jest imprezą masową. 

b) udział w rajdzie jest dobrowolny. 

c) każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą brać 

udział w wydarzeniu tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą za nich 

odpowiedzialność. 

d) warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestników rajdu niezbędnej wiedzy i umiejętności 

poruszania się po drogach. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy. 

e) zgłoszenie udziału w wydarzeniu następuje poprzez wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w nim 

najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 r. na adres mailowy: rajdrowerowy@nowiny.com.pl z podaniem 

imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, danych kontaktowych oraz uiszczenie opłaty wpisowej 

w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych)/osoba na konto Gminnego Ośrodka Kultury Perła 

w Nowinach: Bank Spółdzielczy filia w Nowinach 94 8493 0004 0040 0470 8245 0001 z dopiskiem: 

Wpisowe na rajd rowerowy: imię i nazwisko uczestnika. 

f) potwierdzenie przebytego dystansu (zrzuty ekranu z aplikacji do zliczania przebytych kilometrów 

oraz minimum dwa zdjęcia uczestnika z realizacji wydarzenia na terenie gminy Nowiny) należy przesłać 

na adres mailowy: rajdrowerowy@nowiny.com.pl w terminie do 21 września 2021 r. 

g) każdy z uczestników wydarzenia, który zrealizuje łącznie postanowienia pkt. 5 lit. e) i f) otrzyma 

pamiątkowy medal, koszulkę oraz nagrody od sponsorów wydarzenia. 



h) medal oraz nagrody, o których mowa w pkt. 5 lit. g) można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy 

Nowiny po dniu 26 września 2021 r. lub otrzymać pocztą za dodatkową opłatą w wysokości 14 zł. 

6. Podczas trwania wydarzenia przeprowadzone zostaną dodatkowe konkursy: 

a) „Najwięcej kilometrów”: trzy osoby z udokumentowaną największą ilością przebytych kilometrów 

otrzymają dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów, 

b) „Relacja z rajdu”: spośród osób, które prześlą na adres mailowy: rajdyrowerowe@nowiny.com.pl w 

terminie do 21 września 2020 r. relację z odbytych rajdów w dowolnej technice (np. opis, relacja 

fotograficzna, film wideo) zostaną wyłonieni zwycięzcy (I, II, III miejsce) w dwóch kategoriach 

wiekowych: do 15 r. ż i powyżej 15 r. ż., którzy otrzymają dodatkowe nagrody ufundowane przez 

sponsorów. 

7. Obowiązek informacyjny: 

a) Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Sitkówce-

Nowinach w związku z organizacją Zakręconych! Rodzinnych Rajdów Rowerowych w rozumieniu art. 

13 ust. 1 i ust. 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Wójt Gminy Sitkówka-

Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny. 

b) Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Nowiny: 

tel.: +48 795626770, adres e-mail: iod@abi-net.pl Cele przetwarzania danych osobowych oraz 

podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe zbierane i przetwarzane w celu możliwości 

wykonywania przez Urząd Gminy Nowiny ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. oraz w innych aktach prawa powszechnie 

obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Sitkówka-

Nowiny. 

c) Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe od momentu pozyskania będą 

przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, 

określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; 

umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego 

projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt. 

d) Prawo do dostępu danych osobowych: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz 

ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, 

petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym 

momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

e) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

f) Odbiorcy danych: Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa. W większości 

przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest 

obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz 



niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną 

o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

8. Zgoda na publikację wizerunku: Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na 

nieodpłatną publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia oraz wykorzystanie w tym 

celu wysłanych przez nich zdjęć i innych materiałów i zamieszczenie ich w mediach oraz w materiałach 

promocyjnych gminy. 

9. Postanowienia końcowe: 

a) Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie w dowolnym czasie. 

c) W przypadku sporów, których nie da się wyjaśnić niniejszym regulaminem ostateczna jest decyzja 

Organizatora. 


