
                                                                   REGULAMIN                                    Załącznik nr 1 
REKREACYJNY RAJD ROWEROWY „TRZEBINIA” 

w ramach projektu Trzebinia Miastem Sportu 
pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Trzebini JAROSŁAWA OKOCZUKA 
Trzebinia, 26.09.2021 

 I. Cel imprezy 
1. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz  
            stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny. 
2. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
3. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi Puszczy Dulowskiej.  
 
II. Organizator:  
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini  
 
 
Patron: 
Gmina Trzebinia 
 
 

Partnerzy:  
Przewodniczący Rady Miasta Trzebini 
Domix Domy z Drewna w Młoszowej 
Transgór Mysłowice S.A. Zakład w Trzebini 
Torbud sp. z o.o. w Trzebini 
Zajazd Rowerowy Nawsie w Bolęcinie 
Unimetal Recycling Sp. z o.o.  
Syntaj S.A.  
Tauron Wytwarzanie S.A. 
Wodociągi Chrzanowskie sp. z o.o. 
Veolia Południe sp. Z o.o. 
Miejsko-Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebini 
Malta Służba Medyczna oddział Chrzanów 
Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów  
Chrzanowskie Centrum Rowerowe „Autobike” 
 

Komitet organizacyjny: 
Piotr Mankiewicz        
Adam Potocki   
Jacek Woch   
Jarosław Zajega  

III. Termin i miejsce rajdu: 

Rajd odbędzie się 26 września 2021 (niedziela). 
Start rajdu I (24 km) - Trzebinia, Ośrodek Rekreacyjny nad Zalewem Chechło. Meta rajdu – 
Trzebinia, Ośrodek Rekreacyjny nad Zalewem Chechło. Start rajdu o godz.10.00, planowane 
zakończenie ok. godz.12.50 
Start rajdu II (14 km) - Trzebinia, Ośrodek Rekreacyjny nad Zalewem Chechło. Meta rajdu 
– Trzebinia, Ośrodek Rekreacyjny nad Zalewem Chechło. Start rajdu o godz.10.15, 
planowane zakończenie ok. godz.12.00 



UWAGA!!! 

Ze względów bezpieczeństwa zabrania się uczestnikom rajdu startu przed wyznaczonymi 
godzinami. Uczestnik, który wystartuje przed wyznaczona godziną (grupa I - godz.10.00, 
grupa II – godz. 10.15) nie jest uczestnikiem rajdu, pokonuje trasę na własną 
odpowiedzialność, nie obowiązuje go również ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.  
IV. Trasa rajdu: 

Rajd grupa I ma długość ok. 24 km (w tym 20,2 km to teren leśny, a 3,8 km to droga 
publiczna): Trzebinia Ośrodek Rekreacyjny nad Zalewem Chechło – przejazd drogą wzdłuż 
autostrady A4 – przejazd ulicą Słowackiego – przejazd drogami leśnymi (Puszcza Dulowska) 
– przejazd ulicą Słowackiego – przejazd drogą wzdłuż autostrady A4 – Trzebinia, Ośrodek 
Rekreacyjny nad Zalewem Chechło.  
Rajd grupa II ma długość ok. 14 km (w tym 10,2 km to teren leśny, a 3,8 km to droga 
publiczna): Trzebinia Ośrodek Rekreacyjny nad Zalewem Chechło – przejazd drogą wzdłuż 
autostrady A4 – przejazd ulicą Słowackiego – przejazd drogami leśnymi (Puszcza Dulowska) 
– przejazd ulicą Słowackiego – przejazd drogą wzdłuż autostrady A4 – Trzebinia, Ośrodek 
Rekreacyjny nad Zalewem Chechło.  
 
Przejazd rajdu odbywać się będzie wyłącznie zwartą grupą, prowadzony będzie przez 
oznakowanego Pilota Rajdu, koniec grupy zamykać będzie oznakowany przedstawiciel 
Organizatora.   
 V. Zasady uczestnictwa: 

1. W  rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower - 
zgodnie z  obowiązkowym wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 
plus późniejsze zmiany). 

2. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zapisie na własność numer startowy, który muszą 
umieścić na rowerze z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba 
samodzielnie jadąca na rowerze. 

3. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby - 
prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką 
osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział 
w rajdzie (wzór do pobrania na stronie www.tck.trzebinia.pl) oraz posiadać kartę 
rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.  

4. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 
5. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego 

tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Pilota Grupy oraz 
Organizatorów i Służb Porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, 
uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży 
Pilota Grupy oraz Organizatora.  

6. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz              
niezaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu 
oraz innych środków odurzających. 

7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, 
zabezpieczenie przed deszczem. 

8. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora tel. 604-833-376. 



9. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co 
odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie). 

10. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat  i 
stosowne uprawnienia. 

11. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub 
zniszczone podczas rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które 
odpowiadają oni sami.    

12.  Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci 
na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie 
uczestnik oświadcza, że zna swój/dziecka stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu 
drogowego.  

13. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników 
rajdu lub w których brali oni udział. 

14. Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie 
jednak możliwa fachowa pomoc serwisu rowerowego.  

15. Przejazd rajdu odbywać się będzie zwartą grupą prowadzoną przez Pilota Rajdu, 
natomiast koniec rajdu zabezpieczony będzie przez oznakowanego przedstawiciela 
Organizatora. Uczestników rajdu obowiązuje jazda w grupie oraz zakaz wyprzedzania 
Pilota Rajdu. 

16. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!!! 
17. Każdy Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do 

prędkości innych Uczestników. 
18. Każdy manewr musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego 

jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.  
19. Podczas rajdu bezwzględnie zabronione jest zbaczanie z trasy rajdu.  
20. Uczestnik biorący udział w rajdzie jednocześnie oświadcza, że: 

-  zapoznał się z regulaminem imprezy i akceptuje jego treść oraz nie posiada żadnych 
przeciwwskazań medycznych do udziału w rajdzie. Bierze w nim udział na własną 
odpowiedzialność, 
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich lub swojego dziecka zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) przez upoważnionych pracowników TCK w Trzebini celem 
organizacji rajdu, 
- został poinformowany, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini             
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel. 32 612 14 97 
b) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można 
skontaktować się poprzez e-mail: grabowskaodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych uczestników. 
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu 
Trzebińskiego Centrum Kultury na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.               
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.      
a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 



d) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz 
aktów wykonawczych. 
e) Dane osobowe uczestnika lub dane osobowe jego dziecka nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
f) Posiada prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do 
przetwarzania tych danych). 
g) Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż 
przetwarzanie jego danych osobowych lub danych osobowych jego dziecka narusza przepisy  
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
h) Odbiorcami jego danych osobowych lub danych osobowych jego dziecka będą: 
- Urząd Miasta w Trzebini, 
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz TCK, 
- operatorzy pocztowi i kurierzy, 
- banki w zakresie realizacji płatności, 
- podmioty świadczące na rzecz TCK usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych 
na TCK przez przepisy prawa, 
- organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych 
osobowych. 
i) Jego dane osobowe  lub dane osobowe jego dziecka nie będą podlegały profilowaniu. 
j) Podanie przez uczestnika jego danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 
obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.  
-  wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego/jego 
dziecka  wizerunek zarejestrowany podczas w/w rajdu poprzez: zwielokrotnianie, utrwalanie, 
kopiowanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego 
przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie: www.tck.trzebinia.pl, 
www.trzebinia.pl,  Facebook i innych witrynach powiązanych z TCK w Trzebini do momentu 
zakończenia aplikacji na Facebook’u.  
Podstawa prawna: 
1. Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO) 
2.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2016 r. 
poz. 992) 
VI. Zasady związane z organizacją imprezy „REKREACYJNY RAJD ROWEROWY 
„TRZEBINIA” w czasie pandemii COVID -19: 
W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników 
rajdu Organizator nakłada obowiązek stosowania się do obowiązujących reżimów sanitarnych. 
1. Uczestnikiem rajdu może być wyłącznie osoba, która: 
* jest zdrowa, nie ma kaszlu, kataru, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niej żadne inne 
niepokojące objawy chorobowe w ciągu ostatnich 14 dni oraz nie miała styczności z osobami, które 
odbywały kwarantannę.  
* nie jest objęta kwarantanną, ani żadne osoby zamieszkałe z nią pod tym samym adresem, 
* w razie zarażenia COVID-19  nie będzie wnosiła skarg, zażaleń, pretensji do Trzebińskiego 
Centrum Kultury będąc całkowicie świadomą zagrożenia epidemicznego mającego miejsce  
w obecnej sytuacji w kraju.  



* wyraża zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych oraz nr 
telefonu w przypadku zarażenia COVID-19. 
2. Po przekroczeniu linii mety, prosimy o nieprzebywanie w strefie START/META nie dłużej 
niż na krótki odpoczynek i szybkie zdjęcie.  
3.  W przypadku wprowadzenia zmian związanych z organizacją imprezy sportowej w trakcie 
pandemii Covid-19, Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
4. Rajd odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji imprez sportowych na 
otwartym powietrzu w trakcie pandemii COVID-19.  
VII. Zgłoszenia: 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustala się maksymalny limit uczestników - 500 osób.   
1. Zgłoszenie uczestników będzie możliwe wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego 
zamieszczonego na stronie: www.tck.trzebinia.pl i dokonaniu opłaty startowej w kwocie 
10,00 zł na konto: 95 8444 0008 0000 0084 7038 0008  
Lista zapisanych będzie na bieżąco weryfikowana po zaksięgowaniu na koncie wpłat i 
dostępna na stronie zapisów. Prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio przy zapisywaniu, 
co zapewni uczestnictwo w rajdzie w ramach limitu uczestników. 
2. Zapisy na rajd odbywać się będą do wyczerpania limitu 500 osób, ale nie później niż do  
19.09.2021 
Za pełne zgłoszenie uprawniające do wzięcia udziału w rajdzie uważa się zapisanie przez 
formularz elektroniczny oraz wpłacenie opłaty startowej na w/w konto.  
3. Rejestracja zapisanych wcześniej uczestników uprawniająca do udziału w rajdzie oraz 
wydawanie pakietów odbędzie się wyłącznie w dniu rajdu 26.09.2021 na terenie Ośrodka 
Rekreacyjnego nad Zalewem Chechło w godz. 8.00 - 9.30  
4. Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie ze 
swoimi danymi osobowymi oraz akceptacją regulaminu rajdu. Za dzieci do lat 18 
oświadczenie składają opiekunowie. Druki oświadczeń do pobrania na stronie 
www.tck.trzebinia.pl oraz dostępne będą przy rejestracji w dniu rajdu.  
5. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zapisania się do wzięcia udziału w rajdzie  
w dniu imprezy w biurze rajdu w godzinach  9.35-9.55.  
VIII. Zasady bezpieczeństwa:  
1. Rajd rowerowy odbędzie się z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, zgodnie z 
zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem 
uczestników.  
2. Większa część trasy będzie przebiegała po terenach leśnych. Zawodnicy zobowiązani są do 
kulturalnego zachowania się w lesie, przejazdu w ciszy, niezaśmiecania trasy rajdu i 
pozostawienia po sobie porządku. 
3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz do 
stosowania się do poleceń Pilota, Organizatora oraz Służb Porządkowych.  
4. Przejazd rajdu odbywać się będzie zwartą grupą prowadzoną przez Pilota rajdu, natomiast 
koniec raju zabezpieczony będzie przez oznakowanych przedstawicieli Organizatora. 
Uczestników rajdu obowiązuje zakaz  wyprzedzania Pilota Rajdu. 
IX.  Świadczenia od Organizatorów: 

 bezzwrotny numer startowy 
 bidon 



 woda mineralna na mecie 
 posiłek 
 owoc 
 ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków 
 opieka medyczna i ratownicza 

X Loteria: 

Uczestnicy rajdu mogą wziąć udział w loterii fantowej rajdu wykupując na starcie los w cenie 
3 zł. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na cele społecznie użyteczne.  
 

 XI. Numery kontaktowe: 
Organizator           tel. 604-833-376 
Pilot rajdu – Piotr Mankiewicz        tel. 880-007-925 
Malta Służba Medyczna          tel. 723-122-122, 726-119-119 
Wóz techniczny           tel. 604-485-666 
 

XII. Harmonogram rajdu: 
Ośrodek Rekreacyjny nad Zalewem Chechło: 
Godz. 10.00 – Grupa I - START RAJDU   
Godz. 10.15 – Grupa II - START RAJDU  
Godz. 12.00 -  Grupa II - META RAJDU  
Godz. 12.50 -  Grupa I - META RAJDU  
do godz.13.20 – Posiłek, odpoczynek 
ok. 13.20 – Loteria  
ok.  14.00 – Zakończenie imprezy 
 
XIII. Postanowienia końcowe: 
 Każdy z uczestników biorący udział w rajdzie zobowiązany jest do zapoznania się z 

niniejszym regulaminem, przestrzegania go oraz wyraża zgodę na wszystkie jego 
ustalenia potwierdzając to własnym podpisem składanym w momencie weryfikacji w 
biurze rajdu.  

 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.  
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować 

przed rozpoczęciem imprezy. 
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.  
 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny. 
 
 


