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REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ 

 „Powiat Strzelecki na rowery” 

Izbicko, 13.08.2022r. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizator wycieczki 

Adres Stowarzyszenie Nasza Wieś 

tel. 786852200 

 

2. Obsługa wycieczki 

Roman Larisz 

Ewa Muc Klimek 

Anna Pytel 

Justyna Bieniek 

Dariusz Bekiesz 

 

§ 2 

Organizacja wycieczki 

 

1. Start – Izbicko (molo) 

2. Meta – Izbicko (molo) 

 

3. Trasa wycieczki   

ZBICKO (Urząd Gminy – ul. Powstańców Śl.) – czarny szlak rowerowy – OTMICE (ul. Klonowa - 
Rajsówka) – stacja Kamień Śląski – czarny szlak rowerowy – KAMIEŃ ŚLĄSKI (ul. Wapienna – 
ul. Św. Jacka – Plac Myśliwca – ul. Bronisławy – ul. 1 Maja – Karolinka Golf Club / lotnisko) 
– SIEDLEC (ul. Powstańców Śląskich – ul. Cmentarna) – POZNOWICE (ul. Cmentarna – ul. 
Kościelna – ul. Szkolna – ul. Powstańców Śl.) – SŁAWA – rezerwat przyrody Tęczynów 
– OTMICE, Lwowska – SUCHODANIEC (ul. Buczka – ul. Mickiewicza). 
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4. Liczba km: 25 km. 

1. Rozpoczęcie dnia – data 13.08.2022 o godz 14.00 (Izbicko molo) 

. 

a) 15.00 Kamień Śląski, godz 15.30 poczęstunek 

b) 17.00 - Tęczynów 

c) 18.00 – Izbicko (molo) 

W przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz) trasa może ulec skróceniu lub 

przerwaniu. Zaleca się zabranie kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej. 

O ewentualnej zmianie terminu Organizator poinformuje do dnia 10.08  na stronie internetowej 

lub profilu na Facebooku 

 

§ 3 

Cele wycieczki rowerowej 

1) Zakładane w projekcie działania stanowią odpowiedź na problemy i potrzeby grupy docelowej, 

która w obliczu pandemii szuka możliwości wypoczynku blisko swojego miejsca zamieszkania. 

Tematyka turystyki rowerowej jest znana mieszkańcom naszego powiatu. Już wcześniej zostały 

wytyczone trasy rowerowe, które na stałe pisują się w nasz krajobraz . Obok tras o charakterze 

komunikacyjnym istnieje szereg tras o charakterze turystycznym i sportowym, które chcemy 

promować i zachęcać do korzystania. Organizowany przez nas rajd ma dostarczyć uczestnikom 

wiedzy na temat walorów krajobrazowych naszej okolicy, zdrowego trybu życia, promowania 

ekologii. Wspólnie spędzony czas to przede wszystkim korzyści wynikające z zaangażowania 

we wspólne działanie a także promowanie turystyki rowerowej we wszystkich grupach 

wiekowych. Wyprawa jest odpowiedzią nie tylko na zapotrzebowanie społeczne w zakresie 

aktywnego wypoczynku, dbałości o zdrowie, działania promujące ekologię, ale także ma za 

zadanie poznanie historii naszego regionu, odkrycie urokliwych miejsc i poznanie architektury 

zabytków. Rajd zakończy się wspólnym piknikiem przygotowanym przez lokalnych 

przedsiębiorców oraz producentów kultywujących rodzinne tradycje, których działalność 

wpisuje się program dziedzictwa kulinarnego. Zadanie jest zgodne z Opolską Polityką 

Rowerową oraz w koncepcję rozwoju infrastruktury rowerowej w naszym województwie.…... 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w wycieczce rowerowej 

1. Każdy Uczestnik przed startem w wycieczce rowerowej ma obowiązek zapoznania się z 

niniejszym Regulaminem, który jest dostępny:  
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2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną 

akceptację regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się 

po drogach, w tym publicznych,  aby wziąć udział w niniejszym wydarzeniu.  

4. Udział w wycieczce jest bezpłatny. 

5. Organizator nie przewiduje wręczania żadnych nagród. 

6. Wycieczka rowerowa nie jest wyścigiem. Podczas wycieczki nie będzie prowadzony pomiar 

czasu. Wydarzenie ma charakter rekreacyjny. 

7. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest dostarczenie wypełnionego zgłoszenia do dnia 

05.08.2022 do siedziby Organizatora lub akceptacja poprzez arkusz zgłoszeniowy 

8. W przypadku osób niepełnosprawnych, Zgłoszenie wypełnia rodzic bądź opiekun prawny. Brak 

wypełnionego zgłoszenia skutkuje odmową udziału w wycieczce rowerowej. 

9. Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, co do którego istnieje 

podejrzenie, że zostało wypełnione niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego 

Uczestnika wycieczki, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki 

niniejszego Regulaminu.  

11. Wprowadza się limit 60 uczestników w wycieczce. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

12. Organizator zastrzega zmianę limitu uczestników i/lub warunków uczestnictwa w przypadku 

wprowadzenia zmiany wytycznych, nowych obostrzeń w związku z COVID – 19 wydanych przez 

Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub inne organy administracji rządowej 

(zwłaszcza: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwo Sportu). 

13. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku braku miejsc. 

14. Wszyscy Uczestnicy wycieczki muszą posiadać numer startowy. Brak numeru startowego 

powoduje dyskwalifikację. 

15. W wycieczce rowerowej mogą brać udział dorośli, młodzież i dzieci. 

16. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w wycieczce rowerowej pod warunkiem 

podpisania oświadczenia w siedzibie Organizatora przez rodzica/opiekuna prawnego w 

zakresie zgody na start dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. Uczestnicy 

poniżej 15 roku życia mogą wystartować tylko w asyście rodzica lub opiekuna. 

17. Każdy uczestnik wycieczki rowerowej musi zostać zweryfikowany przez Organizatora. Podczas 

weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość. Warunkiem dopuszczenia do wycieczki będzie złożenie podpisu pod 

oświadczeniem o starcie w wycieczce rowerowej na własną odpowiedzialność u Organizatora. 

18. Uczestnicy wycieczki  biorą w nim udział na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia. Dopuszcza się do 

uczestnictwa w wycieczce rowerowej wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, 

nieposiadające przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w wycieczce.  

19. Osoby deklarujące swój udział w wycieczce rowerowej oświadczają, że są w stanie zdrowia i 

kondycji, które umożliwiają im aktywne udział w wycieczce.  

20. Uczestnicy zobowiązani są do wycofania swojego zgłoszenia, w razie gdyby ich stan zdrowia 

zmienił się na taki, który nie spełnia wymogu, o którym mowa powyżej. 
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21. Uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadania Karty rowerowej, chyba że przebywa pod opieką 

osoby dorosłej i znać przepisy ruchu drogowego. 

22. 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 wycieczki na inny termin, o czym poinformuje Uczestników i 

Uczestniczki za pomocą strony internetowej www.opolskie.pl lub poprzez Facebook 

 

§ 5 

Wymagania techniczne Uczestnika wycieczki 

Każdy Uczestnik wycieczki powinien posiadać: 

1. Sprawny technicznie rower [wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zaopatrzony 

w sprawne hamulce, szkło odblaskowe, sprawnie działające oświetlenie (z przodu i tyłu), 

działający sygnał dźwiękowy itp.]. 

2. Wygodny strój pozwalający swobodnie poruszać się na rowerze i dostosowany do różnych 

warunków atmosferycznych.  

3. Zaleca się posiadanie kasku ochronnego, kamizelki oraz odblasków. 

 

§ 6 

Zasady poruszania się rowerzystów w trakcie wycieczki 

1. Uczestników Wycieczki obowiązuje zasady poruszania się po drogach publicznych zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego. Za skutki ich naruszania Uczestnik Wycieczki odpowiada osobiście. 

2. Przed wyruszeniem Organizator Wycieczki omówi trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc 

niebezpiecznych stwarzających zagrożenie. 

3. W czasie jazdy należy zachować szczególna ostrożność oraz unikać wszelkich działań, które 

mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w m.in. w  następujących sytuacjach: 

1) włączanie się do ruchu, 

2) zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu, zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia 

dla pieszych,  

3) jazda w czasie deszczu lub bezpośrednio po nim. 

4. Uczestnikowi Wycieczki zabrania się m.in. : 

1) Spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków i innych środków 

odurzających. 

2) Używania ognia. 

3) Zaśmiecania trasy Wycieczki oraz miejsc przyległych. 

4) Niszczenia przyrody. 

5) Zbaczania z trasy Wycieczki bez zgody Organizatora. 

6) Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. 

7) Korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w 

ręku. 

http://www.opolskie.pl/
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8) Wyprzedzania innych Uczestników Wycieczki oraz gwałtownego przyspieszania czy 

hamowania. 

5. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a 

przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania. 

6. Ze względu na rekreacyjny charakter Wycieczki oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie 

dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie Wycieczki. 

7. Każdy Uczestnik Wycieczki zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do 

prędkości innych Uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie. 

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. W razie awarii roweru uczestnik Wycieczki powinien zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i 

dołączyć pozostałych członków Wycieczki. Jeżeli awarii nie da się usunąć, Uczestnik na własną 

odpowiedzialność organizuje sobie powrót do miejsca zamieszkania. 

11. W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku (karambol), itp. należy całą grupą 

natychmiast opuścić jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby 

nie tamować ruchu i by inni uczestnicy mogli bezpiecznie przejechać.  

12. Podczas postoju nie należy tarasować jezdni. W trakcie postoju uczestnicy zobowiązani są 

znajdować się na poboczu, parkingu, łące lub polanie. 

13. Uczestnicy Wycieczki zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do zaleceń 

Organizatora. Respektować uwagi organizatora, patroli Policji oraz służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo. 

14. Każdy z Uczestników bierze udział w Wycieczce rowerowej na własną odpowiedzialność, a za 

osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. 

15. Uczestnicy Wycieczki biorą pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania 

Wycieczki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku 

zachowania przepisów ruchu drogowego. 

16. Uczestnicy Wycieczki nie mogą posiadać szklanych i ostrych przedmiotów. 

17. W razie potrzeby należy skontaktować się z Organizatorem i/lub obsługą medyczną lub 

porządkową. 

18. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone z grona 

Uczestników. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator ubezpiecza uczestników Wycieczki od NNW. 

2. Organizator Wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe, 

majątkowe powstałe przed, w trakcie lub po Wycieczce rowerowej, a także za rzeczy zgubione.  

3. Udział w Wycieczce rowerowej rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.  

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

5. Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy Wycieczki. 
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§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (RODO), informuje się, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Wycieczki jest: Stowarzyszenie Nasza 

Wieś 

2) W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Ewą Muc Klimek, za 

pośrednictwem adresu e-mail ewaaamk@gmail.com 

3) Dane osobowe Uczestnika Wycieczki przetwarzane są w związku z udziałem w wydarzeniu 

organizowanym przez Stowarzyszenie Nasza Wieś w celu naboru, organizacji i rozliczenia 

wydarzenia oraz informacji i promocji tego wydarzenia, a w razie zaistnienia zagrożenia 

epidemicznego – przekazania służbom sanitarnym w celu kontaktu z uczestnikami 

Wycieczki. 

4) Dane osobowe uczestnika wycieczki w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska 

(publikacja fotografii w mediach społecznościowych Administratora, na stronach www 

Administratora, a także przekazywanie informacji do prasy) przetwarzane będą na 

podstawie zgody uczestnika (w przypadku osoby małoletniej – za zgodą jej przedstawiciela 

ustawowego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Chodzi o zdjęcia, które bezpośrednio 

uwidaczniają konkretnych uczestników wycieczki (tzw. wąski kadr). W pozostałym 

zakresie, tj. na fotografiach jakie przedstawiają ogólne ujęcia z Wycieczki (tzw. szerokie 

kadry) taka zgoda nie jest wymagana, ponieważ jesteście Państwo uczestnikami 

publicznego wydarzenia sportowo – rekreacyjnego, a ujęcia fotograficzne dokumentują 

wydarzenie jako całość, a nie poszczególnych jego uczestników. 

5) Dane osobowe uczestnika wycieczki w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu 

zamieszkania, telefonu kontaktowego i adresu e-mail, przetwarzane są w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. , 

tj. w szczególności: 

- prowadzenia dokumentacji Wycieczki w związku z rozliczeniami finansowymi i 

administracyjnymi; 

- prowadzenia ewidencji uczestników Wycieczki w związku z zapewnieniem 

bezpieczeństwa sanitarnego. W przypadku wystąpienia ryzyka zagrożenia wirusem Co-V 

Sars - 2 – dane zostaną przekazane służbom sanitarnym, policji itp. służbom publicznym.   

2. Odbiorcami danych Uczestnika Wycieczki danych osobowych będą podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, 

podmioty zewnętrzne, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych 

osobowych, osoby korzystające z informatora o wydarzeniu, media. 

3. Dane osobowe uczestnika przechowywane będą w celu przekazywania informacji Uczestnika o 

Wydarzeniu, organizowanym przez Stowarzyszenie Nasza Wieś 
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4. Uczestnik Wycieczki posiada prawo do: (jeśli dane będą przetwarzane na podstawie zgody, o 

której mowa w pkt. 1.4 niniejszego Regulaminu): żądania dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

na ich przetwarzanie, prawo do usunięcia oraz: 

1) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie, 

2) w pozostałym zakresie przetwarzania danych, o których mowa w pkt. 1.5 niniejszego 

paragrafu: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania – sprawdzimy tę okoliczność, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do przeprowadzania wydarzenia. 

W przypadku niepodania danych, o których mowa w pkt. 1.5 niniejszego paragrafu zastrzegamy 

sobie prawo do odmowy zapisania uczestnika do Wycieczki i w konsekwencji dopuszczenia do 

udziału w wydarzeniu. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (pkt. 1.4 

niniejszego paragrafu) – ich podanie nie jest koniecznie, a odmowa ich podania nie wyłącza 

Państwa z uczestnictwa w Wycieczce rowerowej.  

6. Dane są przetwarzane w celu sprawnego przeprowadzenia wydarzenia tj. rejestracja uczestników 

itp. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

7. Zdjęcia i inne formy promocji wydarzenia mogą zostać przekazane do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego celem wykorzystania przy informowaniu i promocji wycieczek 

rowerowych organizowanych w ramach 23 Święta Województwa Opolskiego – stąd też zdjęcia i 

inne materiały prezentujące uczestników wycieczek mogą być prezentowane na stronach 

internetowych Urzędu, na jego profilach społecznościowych i w innych publikacjach.  

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Wycieczki. 

2. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane postanowieniami Regulaminu rozstrzyga kodeks 

cywilny oraz przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych.  

3. Zdjęcia oraz nagrania filmowe zawierające wizerunek Uczestników Wycieczki mogą być 

wykorzystywane przez Organizatora. 

4. Udział w Wycieczce rowerowej jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

5. Każdy Uczestnik Wycieczki obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Wycieczki. 

6. Każdy z Uczestników poprzez właściwą rejestrację wyraża akceptację, że zapoznał się z 

Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania podczas Wycieczki. 

7. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu 

nie zwalnia Uczestnika od jego przestrzegania.  

8. Osoby biorące udział w Wycieczce rowerowej – na zasadach przedstawionych w §8 pkt. 1.4 

Regulaminu - wyrażają zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie ich wizerunku, 

utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez 

publikację w całości lub we fragmentach na portalach społecznościowych (m.in. Facebook, 
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YouTube) i stronie internetowej Powiatu Prudnickiego, która poprzez publikacje, prezentacje, 

materiały filmowe oraz innego rodzaju materiały informacyjne (także w wersji drukowanej  

i elektronicznej) rozpowszechnianych w związku z organizacją Wycieczki lub jego promocją.  


