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§ 1  

ORGANIZATOR  

Organizatorem imprezy jest: Polski Związek Motorowy, ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa 

Współorganizator: Fundacja „Drogi Mazowsza”, ul. Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków 

Patronat: Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 

Patronat Medialny: Radio Kolor 

Partnerami projektu są: 

1) Komisariat Rzeczny Policji 

2) Straż Miejska m.st. Warszawy 

3) FIA Foundation 

4) Biuro Edukacji m.st. Warszawy  

§ 2 

IMPREZA 

Impreza ma charakter edukacyjny, bez znamion rywalizacji. 

Impreza rowerowa pod nazwą „Rajd Rowerowy – UN World Bicycle Day 2022” (dalej RR2022) jest 
realizowana w ramach Global Action: FIA Road Safety Grant Programme – FIA Action for Road 
Safety i ma na celu: 

1) promocję UN World Bicycle Day, 3 June – Światowego Dnia Roweru ONZ, 3 czerwca; 

2) promocję zdrowego stylu życia i sportu, 

3) promocję prawego brzegu Wisły zdrowia; 

4) promocję Pragi Północ, 

5) promocję zasad ruchu drogowego,  

6) przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 

§ 3  

TERMIN / TRASA / DYSTANS 

3 czerwca 2022, piątek, g. 10.00 – 14.00 

RR2022 zostanie rozegrany w Warszawie, Praga Północ, na ścieżce dydaktycznej prawego Brzegu 
Wisły na odcinku Pawilon Edukacyjny „Kamień”, ul. Wybrzeże Puckie 1 do Beach Bar Aquatica,  
ul. Wybrzeże Helskie 1/5.  

Start: Pawilon Edukacyjny „Kamień”, ul. Wybrzeże Puckie 1 

Meta: Beach Bar Aquatica, ul. Wybrzeże Helskie 1/5 

Każdy z uczestników musi odwiedzić stacja zadań na trasie i wykonać punktowane zadania: 

1) stacja serwisowania roweru 

2) stacja pierwszej pomocy 

3) stacja slalom równoważnia 

4) stacja bieg przez przeszkody. 

Dystans trasy 4 km. 
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§ 4  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnictwo w RR2022 jest bezpłatne. 

2. Limit uczestników RR2022 to 50 (pięćdziesiąt) osób. 

3. W RR2022 mogą wziąć́ udział osoby, które w dniu zawodów będą mieć nie mniej niż 10 lat i 
nie więcej niż 12. 

4. Zgłoszenia dokonuje opiekun prawny uczestnika, nauczyciel za zgodą opiekuna do 31 maja 
2022 r., g. 23.59 

5. Pozostałe warunki to: 

1) Zgłoszenie poprzez formularz na stronie https://domtel-sport.pl. 

2) Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji listy 
startowej i ogłoszenia wyników zawodów publicznie na stronie organizatora zawodów, o 
czym mowa w Rozdziale RODO. 

3) Pobranie karty uczestnictwa na starcie RR2022 w dniu imprezy, wypełnienie jej przez 
sędziów technicznych w stacjach zadań, oddanie sędziemu na mecie imprezy, wrzucenie 
jej do urny losowania nagród dodatkowych. 

4) Sprawny własny rower i kask, kryte buty.  

6. Każdy z uczestników RR2022 bierze w nim udział na własną odpowiedzialność́, będzie 
przestrzegać zasad ruchu drogowego. 

7. Pierwszy zawodnik zostanie wypuszczony na trasę o g. 10.00, następny 5 później. Ostatni nie 
później niż 13.15. Ostatni zawodnik powinien dotrzeć do mety 13.35. 

§ 5 

PRZEBIEG RR2022 

1. Biuro Zawodów: 

1) Start: Pawilon Edukacyjny „Kamień”, ul. Wybrzeże Puckie 1, g. 10.00 – 13.15 

2) Meta: Beach Bar Aquatica, ul. Wybrzeże Helskie 1/5, g. 10.00 – 15.00. 

2. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy i kartę uczestnictwa na starcie. Karta uczestnictwa 
uprawnia do udziału w losowaniu nagród. 

3. Udział w RR2022 zostanie zaliczony, jeżeli:  

1) uczestnik zgłosi się na starcie RR2022 w czasie dla niego wyznaczonym, 

2) uczestnik pobierze kartę uczestnictwa na starcie i wypełni ją,  

3) karta zostanie wypełniona przez sędziów technicznych stacji zadań,  

4) uczestnik wykona wszystkie zadania 4 stacji RR2022, 

5) karta uczestnictwa zostanie wrzuci na mecie RR2022 do urny; nie wrzucenie karty do urny 
oznacza rezygnację z losowania nagród; karta musi zostać wrzucona do urny do 13.59 
czasu z zegarka Dyrektora RR2022. 

§ 6 

NAGRODY ZA UDZIAŁ 

Każdemu uczestnikowi, który wykonał czynności zapisane w § 5 ust. 3 Regulaminu przysługują 
nagrody za udział. 

 

https://domtel-sport.pl/
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§ 7 

NAGRODY DODATKOWE 

1. Wśród wszystkich uczestników RR2022, którzy pokonają trasę, wykonają czynności, o których 
mowa § 5 pkt 3 zostaną rozlosowane nagrody dodatkowe. 

2. Pula nagród: 

1) 5 zegarków elektronicznych firmy Garett 

2) 5 plecaków 4F 

3) 10 zestawów oświetleniowych Giant 

§ 8 

PRZEBIEG LOSOWANIA 

1. Losowanie nagrody odbędzie się w Biurze Zawodów – meta, 3 czerwca 2022, g. 14.00.  

2. Losem jest karta uczestnictwa. Losowanie odbędzie się poprzez wyciągniecie karty 
uczestnictwa z urny, § 5 ust. 2 pkt 5 

3. Losowanie nagród odbędzie się w kolejności: zestawy oświetleniowe – 10 losów, plecaki 4F 
– 5 losów, zegarki elektroniczne – 5 losów.  

4. Raz wylosowana karta nie wraca do urny. 

5. Losy pozostałe w urnie zostaną poddane utylizacji. 

6. Nie przewiduje się reklamacji losowania. 

§ 9  

ODWOŁANIE IMPREZY 

Impreza może zostać odwołana w przypadku wysokiego stanu Wisły uniemożliwiającego 
przejechanie rowerem ścieżką dydaktyczną prawym brzegiem Wisły. Drugim powodem odwołania 
imprezy będzie silny wiatr łamiący gałęzie i przewracający drzewa.  

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizatorzy RR2022 nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie 
RR2022, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

1. Udział w RR2022 jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje za zgodą rodziców pod opieką 
rodziców lub nauczyciela, niezależnie od warunków pogodowych panujących na trasie.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 
wyrządzone przez uczestników. 

§ 11 

RODO 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję się, że: 

1) administratorem danych osobowych Uczestników RR2022 jest Fundacja „Drogi Mazowsza” 
(e-mail: RR2022@drogimazowsza.org, tel: 608460555 prowadząca działalność zgodnie ze 
swym statutem; 
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2) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia RR2022, losowania 
nagród i podania wyników do publicznej wiadomości oraz w celach sprawozdawczych, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 
w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa; 

4) uczestnik ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

5) uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza 
RODO;  

6) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału 
w RR2022, losowaniu nagród i podania do publicznej wiadomości; 

§ 12 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Ustanawia się następujące osoby odpowiedzialne za przebieg RR2022: 
1) Adam Sobieraj, Polski Związek Motorowy, tel. 608.460.555 – Dyrektor RR2022, Biuro 

Zawodów Meta, 
2) Karolina Przewłocka, Polski Związek Motorowy, tel. 695.526.700 – Biuro Zawodów Start  
3) Magdalena Sobieraj, Fundacja „Drogi Mazowsza”, tel. 537.000.075 – Komisarz 

losowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


