
REGULAMIN 

VII MIĘDZYPOKOLENIOWEGO RAJDU ROWEROWEGO 

Wołomin – Leśniakowizna – Okuniew – Ossów – Wołomin 

09.10.2022 r. 
 

1. Organizatorem VII Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego, zwanego dalej Rajdem jest 

Wołomińska Rada Seniorów we współpracy z Gminą Wołomin. 

2. Jednostką odpowiedzialną za organizację Rajdu jest Wydział Planowania Rozwoju 

i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Wołomińska Rada Seniorów. 

3. Początek Rajdu 09.10.2022 r. (niedziela) godz. 11:00, działka przy zbiegu ulic Legionów 

i Zielonej w Wołominie, 05-200 Wołomin. 

4. VII Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy to bezpłatne wydarzenie kierowane do wszystkich 

chętnych. Uczestnicy, poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod 

nadzorem opiekuna prawnego, bądź samodzielnie za pisemną zgodą opiekuna. 

5. Uczestnicy poruszają się na rowerach w Wołominie ulicami: start 11:00 działka przy zbiegu 

ulic Legionów i Zielonej w Wołominie, następnie Wołomin ul. Zielona, ul. Sowia,  

Leśniakowizna ul. Poligonowa, Al. Dębów, drogi leśne, Okuniew ul. Zabraniecka, Skwer im. 

Jana Olszewskiego; powrót do Wołomina (przez Ossów) do działki przy zbiegu ulic Legionów 

i Zielonej, dojazd ok. godz. 14:00. 

6. Uczestnicy Rajdu poruszają się na rowerach zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

7. Punktem końcowym Rajdu będzie teren działki przy zbiegu ulic Legionów 

i Zielonej w Wołominie, gdzie uczestnicy wezmą udział w ognisku. 

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, które stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu VII Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego. 

9. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 

10. Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec innych uczestników, jak i osób 

trzecich organizator nie odpowiada. 

11. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność. 

12. Organizator zapewnia zarejestrowanym uczestnikom Rajdu ubezpieczenie NNW. 

13. Za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu, zarówno wobec innych uczestników, 

14. jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 

15. Podczas Rajdu zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także 

pozostawiania śmieci na trasie przejazdu. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rowery i rzeczy osobiste uczestników Rajdu. 



17. Organizator nie odpowiada za zdarzenia losowe osób uczestniczących w Rajdzie. 

18. W czasie trwania Rajdu przedstawiciel Organizatora może wykonywać zdjęcia uczestników 

celem sporządzenia fotorelacji, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych oraz 

na profilach portali społecznościowych zarządzanych przez Organizatora. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu lub zmiany trasy przejazdu w 

przypadku: 

 niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

 wytycznych GIS-u  związanych z sytuacją epidemiologiczną, 

 innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od organizatora. 



        Załącznik do Regulaminu   

                    VII Międzypokoleniowego Rajdu  

                    Rowerowego 09.10.2022 r. 

  

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany 

 

………………………………………………………..................................………................................ 

(imię, nazwisko i nr tel.) 

Urodzony dnia …………………………………………………… 

   (dd-mm-rok) 

wyrażam zgodę na udział w VII Międzypokoleniowym Rajdzie Rowerowym odbywającym się dnia 

09.10.2022 r. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem VII Międzypokoleniowego Rajdu 

Rowerowego i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

Zgłaszam udział osoby/osób niepełnoletnich i ponoszę za nie odpowiedzialność: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

  (imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa, data urodzenia)              

 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

  (imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa, data urodzenia)              

 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

  (imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa, data urodzenia) 

                

4. ………………………………………………………………………………………………… 

  (imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa, data urodzenia) 

 

 

 

................................................................................ 
                                                data i czytelny podpis uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Wołomina z siedzibą w Wołominie, 

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

w celu i zakresie niezbędnym do realizacji VII Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku do celów promocyjnych 

VII Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego. 

 

 

................................................................................ 
                                                data i czytelny podpis uczestnika 

 



 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 

05-200 Wołomin; 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem 

można skontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem iod@wolomin.org.pl ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 

w celu niezbędnym dla potrzeb realizacji VII Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego na podstawie 

Pani/Pana oświadczenia woli. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Wydziału Planowania Rozwoju 

i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie, firma ubezpieczeniowa oraz podmioty z którymi 

Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie 

systemów informatycznych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od chwili zakończenia akcji, 

a następnie zostaną zniszczone; 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile 

prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udziału w VII Międzypokoleniowym 

Rajdzie Rowerowym. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w Rajdzie. 

 
        

 

mailto:iod@wolomin.org.pl

