
REGULAMIN VI RODZINNEGO RAJDU
ROWEROWEGO LOKALNEJ ORGANIZACJI

TURYSTYCZNEJ „SERCE KASZUB” 

I. Cel rajdu

 propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu 
życia, 
 propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej. 

II. Organizator 

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’ (ul. Długa 31, 83-400 Kościerzyna) 
Kontakt: Agnieszka Lis tel. 790 200 211, email: biuro@lot-sercekaszub.pl 

III.Termin i miejsce 

21 sierpnia 2021 roku, otwarcie biura Rajdu godz. 9:00, start godz. 10:00 
Start i meta rajdu: Dziemiany 
Biuro zawodów: Dziemiany (plac przy Gminnym Centrum Informacji Turystycznej) 

IV. Trasa rajdu 

 MINI (ok. 24,5 km) wg mapy, przystanek w Zielonej Szkole w Schodnie. 
 MAXI (ok. 43 km) wg mapy, przystanek w Zielonej Szkole w Schodnie. 

V. Program minutowy 

9.00 Rejestracja uczestników 
10.00 Start Trasa MAXI 
10.30 Start Trasa MINI
14.30 Powrót z trasy 
15.00 Rozdanie pamiątkowych medali i dyplomów 

VI. Zgłoszenia 

Zgłoszenia  można  dokonać  elektronicznie  do  dnia  18.08.2021  r.  do  godz.  24.00  na
www.lot-sercekaszub.pl  oraz osobiście  w dniu  21.08.2021 r.  w Biurze  Rajdu od godz.
9.00. 

VII. Uczestnictwo 

Pełne zgłoszenie obejmuje dokonanie opłaty startowej. Uczestnicy, którzy do 18.08.2021 r.
do godz. 24.00 dokonają zgłoszenia elektronicznego i płatności za udział w rajdzie zostaną
objęci ubezpieczeniem NNW. 

Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Serce Kaszub’’, ul. Długa 31, 83-400 Kościerzyna 
Nr rachunku: 68 8328 0007 2001 0011 7809 0001 



Opłata  startowa  (do  18.08.2021  r.  do  godz.  24.00)  dokonana  przelewem  na  konto
organizatora wynosi: 

 dzieci i młodzież do 18 r. ż. (tylko pod opieką dorosłych) –  10 zł (słownie: dziesięć 
złotych) 
 dorośli – opłata startowa w wysokości -  15 zł (słownie: piętnaście złotych) 
 rodziny (2 dorosłych + 1 dziecko) -  35 zł (słownie: trzydzieści złotych) 
 rodziny (2 dorosłych + 2 dzieci) -  40 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) 
 rodziny (2 dorosłych + 3 dzieci i więcej) -  45 zł (słownie: czterdzieści złotych) 

O  potrzebie  otrzymania  F-ry  VAT  należy  poinformować  e-mailem  przesyłając  dane
Nabywcy oraz potwierdzenie przelewu na adres: biuro@lot-sercekaszub.pl 
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej
opłaty na innego uczestnika. 

Opłata startowa po 18.08.2021 r. będzie przyjmowana WYŁĄCZNIE gotówką w dniu
rajdu (21.08.2021 r.) w Biurze Rajdu od godz. 9.00 (opłata startowa uiszczona w dniu
rajdu nie obejmuje ubezpieczenia NNW), wg poniższego cennika: 

 dzieci i młodzież do 18 r. ż. (tylko pod opieką dorosłych) –  20 zł (słownie: dwadzieścia 
złotych) 
 dorośli – opłata startowa w wysokości -  30 zł (słownie: trzydzieści złotych) 
 rodziny (2 dorosłych + 1 dziecko) -  60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) 
 rodziny (2 dorosłych + 2 dzieci) -  70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) 
 rodziny (2 dorosłych + 3 dzieci i więcej) -  80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) 

W celu weryfikacji, każdy uczestnik musi zgłosić się osobiście do Biura Rajdu (plac przy
Gminnym Centrum Informacji Turystycznej w Dziemianach) w dniu 21.08.2021 r. w godz.
9.00-9.45. 

VIII. Warunki uczestnictwa w rajdzie 

 W rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich. 
 Dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w rajdzie  wyłącznie pod opieką rodziców

lub opiekunów prawnych. 
 Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu

Rajdu. 
 Uczestnicy udają się na miejsce startu Rajdu we własnym zakresie. 
 Po zakończeniu Rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym

zakresie. 
 Każdy uczestnik obowiązkowo powinien mieć kask, wskazane jest posiadanie kamizelki

odblaskowej.
 Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 
 Organizator ma możliwość odwołania imprezy np. ze względu na warunki atmosferyczne,

czy przez odwołanie wszelkich wydarzeń w związku z pandemią. 
 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  uzasadnionych  zmian  dotyczących  przebiegu

planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu. 

IX. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu. 



2. Posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. 
3.  Posiadania  sprawnego  technicznie  roweru,  wyposażonego  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami. 
4. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnej naprawy sprzętu. 
5. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 
6.  Zachowania  charakteru  rekreacyjnego  rajdu  i  nieorganizowania  współzawodnictwa
sportowego, w tym wyścigów. 
7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
8. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu. 

X. Odpowiedzialność uczestnika 

1.  Każdy  pełnoletni  uczestnik  bierze  udział  w  Rajdzie  na  własną  odpowiedzialność
niezależnie od warunków pogodowych na trasie, a w razie wypadku nie będzie dochodzić
odszkodowania od Organizatora. 
2.  Uczestnicy  ponoszą  odpowiedzialność  cywilną  i  prawną  za  wszystkie  szkody,  które
wyrządzili oni sami, bądź osoby do 18 r. ż. będące pod ich opieką podczas trwania rajdu.
Poprzez akceptację Regulaminu Rajdu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego
lub  zwrotnego  od  Organizatora  lub  jego  zleceniobiorców  w razie  wypadku  lub  szkody
związanej z Rajdem. 
3. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście. 
4.  Odpowiedzialność za udział  w Rajdzie  dzieci  i  młodzieży do 18 roku życia  ponoszą
opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione, uszkodzone lub zniszczone
podczas Rajdu. 

XI. Świadczenia dla uczestników 

1. Każdy uczestnik,  który zgłosi udział  w rajdzie za pośrednictwem formularza on- line
dostępnego  na  stronie:  www.lot-sercekaszub.pl  oraz  uiści  opłatę  startową  do  dnia
18.08.2021 r. do godz. 24.00 zostanie objęty ubezpieczeniem od NNW. 
2. Organizator zapewnia bufety żywieniowe na trasie rajdu (po jednym na danej trasie) oraz
na mecie Rajdu. 
3. Organizator w ramach świadczenia startowego zapewnia przewodników prowadzących
przez trasy Rajdu. 
4.  Każdy  uczestnik,  który  ukończy  rajd  otrzymuje  pamiątkowy  medal  oraz  dyplom
ukończenia Rajdu. 
5. Każdy uczestnik Rajdu otrzyma od Organizatora mapę trasy. 

XII. Oświadczenie w związku z koronawirusem 

Każdy uczestnik podczas rejestracji on-line i w Biurze Rajdu przed jego rozpoczęciem, jest
zobowiązany  do  podpisania  oświadczenia  o  swoim  stanie  zdrowia.  Wypełnienie
oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w Rajdzie. 

XIII.  Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik rajdu akceptując warunki regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z z Rozporządzeniem 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 (określane jako "RODO"). 

2. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia
ich osobom trzecim, natomiast uczestnik zgłaszając swój udział  w rajdzie zgadza się na
wykorzystanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych rajdu. 

3.  Udział  w  rajdzie  i  akceptacja  zasad  Regulaminu  wiąże  się  jednocześnie  ze  zgodą
uczestnika  na  wykorzystanie  wizerunku  w  relacjach/sprawozdaniach  z  imprezy
opracowywanych przez organizatora. 

4.  Dane  osobowe  uczestników będą  przechowywane  do  momentu  wyrażenia  sprzeciwu
wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia
sprzeciwu. 

6. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO, jeśli uzna że przetwarzanie jego
danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


