REGULAMIN
Powiatowy Rajd Rowerowy „Odjazdowy Czytelnik”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Powiatowego Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Czytelnik” jest
Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna (ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna, tel.
22 789 01 46, e-mail: kontakt@bibliotekawiazowna.pl).
2. Partnerami Powiatowego Rajdu Rowerowego „Odjazdowy czytelnik” są :
1) Powiat Otwocki
2) Gmina Wiązowna
3) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku,
4) Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku,
5) Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie,
6) Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie,
7) Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach Jeziorach,
8) Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli,
9) Klub Sportowy Grupa Turystyczno-Motocyklowa z Woli Duckiej (GTM),
10) Centrum Wolontariatu w Wiązownie
3. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna jest odpowiedzialna za:
1) rejestrację uczestników,
2) zapewnienie koordynatora i przewodnika rajdu – Tomasz Żurawski,
3) promocję rajdu,
4) ubezpieczenie uczestników rajdu od NNW,
5) przygotowanie regulaminu Powiatowego Rajdu Rowerowego „Odjazdowy
Czytelnik”.
6) przygotowanie trasy Powiatowego Rajdu Rowerowego „Odjazdowy
Czytelnik”,
7) zabezpieczenie medyczne na trasie rajdu (udział osoby z umiejętnościami
udzielania pierwszej pomocy, apteczka wyposażona w środki opatrunkowe),
8) zapewnienie osób zabezpieczających rajd – kierownik rajdu Marcin Boruc.
§2
CHARAKTERYSTYKA RAJDU
1. Trasa Powiatowego Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Czytelnik” zgodnie z
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mapą stanowiącą załącznik nr 1 – po terenie gminy Wiązowna. Trasa w pętli:
Wiązowna, Emów, Radiówek, Żanęcin, Wiązowna.
Termin: 29 maja 2021 r.
Trudność trasy: trasa około 12 km, drogami asfaltowymi i leśnymi duktami. Zalecane
rowery górskie lub trekkingowe, ewentualnie miejskie.
Zbiórka o godz. 10.30 - Gminny Park Centrum w Wiązownie,
Rozpoczęcie rajdu godz. 11.00.
Zakończenie Powiatowego Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Czytelnik” w
Gminnym Parku Centrum (ul. Lubelska 30, 05-462 Wiązowna).
W przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz) trasa może ulec
skróceniu, przerwaniu lub odwołaniu.

§3
CELE RAJDU
Promocja czytelnictwa i literatury.
Integracja społeczności oraz środowiska bibliotekarskiego z terenu powiatu otwockiego
Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu.
Odwiedzanie miejsc historycznych położonych na trasie rajdu rowerowego i ich
upamiętnianie.
5. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji.
6. Propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego.
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§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W POWIATOWYM RAJDZIE
ROWEROWYM „ODJAZDOWY CZYTELNIK”
1. W Rajdzie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli.
2. Dzieci do lat 10 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica.
3. Dzieci i młodzież od 11-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie po wypełnieniu
zgody rodzica (załącznik nr 1 do Regulaminu).
4. Zapisu na rajd można dokonać na formularzu on-line, który jest dostępny na
stronie www.bibliotekawiazowna.pl
5. W dniu Rajdu każdy z uczestników jest zobowiązany do podpisania oświadczenia
o stanie zdrowia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku osób niepełnoletnich kartę wypełnia rodzic bądź opiekun
prawny. Brak wypełnienia karty skutkuje odmową udziału w rajdzie.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia z deklaracją, że uczestnik nie jest osobą zakażoną
oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, należy
złożyć przed rajdem, bezpośrednio u osoby wyznaczonej przez Organizatora
(załącznik nr 2 do Regulaminu).
8. Uczestnik rajdu ma obowiązek posiadania karty rowerowej, chyba że przebywa pod
opieką osoby dorosłej.
9. Od uczestników rajdu wymagany jest taki stan zdrowia i kondycji fizycznej, który
pozwala na uczestnictwo w rajdzie na trasie ok. 12 km.
10. Uczestnik rajdu ma obowiązek poinformowania kierownika rajdu o schorzeniach
mogących wpływać na zdrowie i życie uczestnika jak i innych uczestników oraz
o zalecanych przeciwdziałaniach tym schorzeniom.
11. Osoby, u których w ostatnich 14 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała,
kaszel, duszności, inne objawy złego samopoczucia i/lub choroby nie zostaną
dopuszczone do udziału w rajdzie.
12. Osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną,
przebywającą na kwarantannie nie zostaną dopuszczone do udziału w rajdzie.
13. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z
uczestników zajęć, osoby biorące udział w rajdzie, a w przypadku niepełnoletnich
również ich rodzice/opiekunowie, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich
danych osobowych, administrowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy
Wiązowna, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i/lub jego lokalnym
oddziałom.
14. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych
wydanych przez Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne
organy administracji rządowej (zwłaszcza: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu), Organizator ma prawo do
natychmiastowego całkowitego odwołania lub przełożenia rajdu na inny termin, o
czym poinformuje uczestników i uczestniczki telefonicznie, e-mailem lub za pomocą
swojej strony internetowej www.bibliotekawiazowna.pl.
15. Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie odpowiedniego obuwia,

okrycia wierzchniego, okrycia przeciwdeszczowego.
16. Uczestnik ma obowiązek posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zaleca się posiadanie kasku ochronnego.
17. Uczestnik oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po
drogach na rowerze.
18. Uczestnik rajdu ma obowiązek posiadania dowodu tożsamości (dowód osobisty,
legitymacja szkolna).
19. Uczestnik rajdu ponosi odpowiedzialność za szkody przez siebie wyrządzone.
§5
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW W
POWIATOWYM RAJDZIE ROWEROWYM „ODJAZDOWY
CZYTELNIK”
1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego
uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
1) przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem. Grupę
prowadzi przewodnik rajdu, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go
wyprzedzać. Kolumnę zamyka osoba wyznaczona przez kierownika rajdu.
Regulamin imprezy jest dostępny na stronie
internetowej organizatora
www.bibliotekawiązowna.pl oraz w jego siedzibie;
2) ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci
nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu;
3) rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione;
4) poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy
zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m;
5) liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15;
6) podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy
poszczególnymi grupami kolumny;
7) każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy
jechać równo i spokojnie w szyku;
8) Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy
kontrolować szybkość i hamowanie;
9) każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o
możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej
zasygnalizowany;
10) podczas postoju nie należy tarasować jezdni. Podczas postoju uczestnicy
zobowiązani są znajdować się na poboczu, parkingu, łące lub polanie;
2. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu.
3. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
4. Na trasie zabrania się:
1)
spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2)
zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
3)
niszczenia przyrody,
4)
indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
5)
głośnego zachowywania się,
6)
zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
Organizator ubezpiecza zapisanych uczestników rajdu od NNW.
Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe
w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
3. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na
własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych
zastanych na trasie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i
za szkody wyrządzone przez uczestników.
5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
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§7
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 informuję że:
1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rajdu oraz w celach
promocyjnych i informacyjnych związanych z rajdem, w ramach działań prowadzonych
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna.
3. Okres przetwarzania danych osobowych uczestnika jest uzależniony od celu w jakim
dane są przetwarzane, w szczególności związanych z organizacją rajdu.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje
brakiem możliwości udziału w rajdzie.
7. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych
uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
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Zdjęcia oraz nagrania filmowe zawierające wizerunek uczestników wycieczki
mogą być wykorzystane przez Organizatora.
Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu. Każdy uczestnik rajdu obowiązany jest do zapoznania się z treścią
Regulaminu Powiatowego Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Czytelnik”.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Załącznik nr 1
do Regulaminu
Powiatowego Rajdu Rowerowego
„Odjazdowy Czytelnik”
Mapa przejazdu

Załącznik nr 2
do Regulaminu
Powiatowego Rajdu Rowerowego
„Odjazdowy Czytelnik”
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą:
 W okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano u mnie zakażenia wirusem SARSCOV-2, ani występowania choroby COVID-19;
 W okresie ostatnich 14 dni nie miałem/am żadnego z objawów choroby COVID19 (np. gorączka, uporczywy kaszel, utrata smaku lub węchu, duszność);
 W okresie ostatnich 14 dni nie miałem/am bliskiego kontaktu z osobą, u której
stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia
wirusem SARS-COV-2;
 Nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym z
powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-COV-2.
 Zapoznałem/am się z Regulaminem Powiatowego Rajdu Rowerowego
„Odjazdowy Czytelnik”.
L.p. Imię i nazwisko

Nr telefonu

Podpis

