
Regulamin Rajdu Rowerowego
„Odjazdowy Bibliotekarz 2021”

I. Organizator i zapisy
Organizatorem   Rajdu   jest   Biblioteka   Publiczna   im.  Medarda  Downarowicza  w  Łochowie  ul.  1  Maja  24,  
07-130 Łochów.
Zapisy prowadzone  są  w  Bibliotece  Publicznej  w Łochowie, w filiach: Ogrodniki, Ostrówek, Kamionna, na adres
mailowy: promocja@bplochow.pl lub pod numerem telefonu: 25 675 02 60 do 27 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00. 

II. Cel imprezy
1. Integracja lokalnego środowiska.
2. Kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarzy i bibliotek.
3. Promocja biblioteki i czytelnictwa.
4.Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Łochów.

III. Termin i przebieg trasy Rajdu
Termin Rajdu: 28 sierpnia 2021 r.
Start – Godz. 10:00 przed budynkiem Biblioteki Publicznej w Łochowie.
Uczestnicy  Rajdu  zbierają  się  o  godz.  9:45  przed  budynkiem  Biblioteki  Publicznej  w  Łochowie.  Po  części
organizacyjnej  wyruszymy  o  godz.  10:00  zgodnie z wyznaczoną trasą. Podczas Rajdu przewidziane są postoje na
zorganizowane przez bibliotekę zajęcia. Na zakończenie Rajdu ok. godziny 12:00 zaplanowany jest piknik (ognisko)
z wykorzystaniem gier i zabaw z książką.
Meta – Nadleśnictwo Łochów, Leśnictwo Kamionna.
Powrót – we własnym zakresie (około godz. 14:00).

IV Warunki uczestnictwa
1.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Rajdzie  jest  zapoznanie  się  z  Regulaminem  Rajdu  oraz  podporządkowanie
 się decyzjom kierownictwa Rajdu.
2. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
3. Prawo startu w Rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
4.  Osoby  niepełnoletnie  mogą  brać  udział  w  Rajdzie  pod  opieką  osoby  dorosłej,  biorącej  na  siebie  całkowitą
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
5. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora.
Mogą oni ubezpieczyć się dobrowolnie we własnym zakresie.
6. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
7.Uczestnicy  Rajdu  zobowiązani  są  do  posiadania  dokumentu  tożsamości  oraz  niezbędnej  wiedzy  
i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
8. Udział w Rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
9. Rajd prowadzi wyznaczona osoba, której nie wolno wyprzedzać.
10. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania
się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm. od jej krawędzi.
11.  Każdy  uczestnik  powinien  posiadać  sprawny  technicznie  rower  (wyposażony  w  hamulec,  dzwonek,  szkło
odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę itp.).
12. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach
leśnych i innych.
13. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności  oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach
przestrzegać zakazu wyprzedzania.
14. Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
15. W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
16. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
17. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
18.  Organizator  rekomenduje  posiadanie  przez  uczestników wycieczki  okularów chroniących  oczy przed  słońcem,
wiatrem i kurzem, kask, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące.
19. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego.
20. W trakcie Rajdu uczestników obowiązuje przestrzeganie aktualnych wytycznych epidemicznych.
21. W trakcie Rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
22.  Organizator  nie  bierze  na  siebie  odpowiedzialności  za  rzeczy  zagubione,  szkody  osobowe,  rzeczowe  
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
23. Nieprzestrzeganie Regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z Rajdu.
24. W trakcie Rajdu organizatorzy i uczestnicy wykonują filmy i zdjęcia. Materiały te mogą zostać opublikowane  
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w materiałach promocyjnych i mediach. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na
zdjęciach lub filmach.
25.  W przypadku  zaistnienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  lub  drogowych  Kierownik  Rajdu  może
zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informując o tym uczestników.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Biblioteka  Publiczna  im.  Medarda  Downarowicza  
w Łochowie.

2. Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  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 zwanego RODO w celu  przeprowadzenia  rajdu  rowerowego „Odjazdowy
Bibliotekarz 2021”.

3. Poprzez zgłoszenie uczestnicy wyrażają zgodę na: 

 wzięcie udziału w rajdzie na warunkach określonych przez organizatora w Regulaminie Rajdu;
 przetwarzanie  przez  organizatorów  danych  osobowych  uczestników  w  zakresie  niezbędnym  

dla przeprowadzenia rajdu; 
 publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej rajdu oraz

opublikowanie  wizerunku  przez  organizatora  na  łamach  strony  internetowej  
i w informacjach medialnych.

4.  Pozostałe informacje na  temat  przetwarzania  danych osobowych znajdują  się  w klauzuli  informacyjnej
stanowiącej załącznik do Regulaminu.



Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu 

Klauzula informacyjna
Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz 2021” 

Uprzejmie informuję że,

Zgodnie z treścią 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:

1.  Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  uczestniczeniem  w  Rajdzie  Rowerowym  
„Odjazdowy Bibliotekarz 2021” jest Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie ul. 1 Maja 24,  
07  –  130  Łochów,  którą  reprezentuje  dyrektor.  Dane  kontaktowe:  numer  telefonu:  (25)  675  0  260,  adres  
e – mail: biblioteka-lochow@bplochow.pl.  
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego  
imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mail:  
iod@bplochow.pl.
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a zgody uczestnika wyrażonej przez działanie
w  celu  uczestniczenia  w  Rajdzie  Rowerowym  „Odjazdowy  Bibliotekarz  2021”  prowadzonej  na  podstawie  
opracowanego regulaminu uczestnictwa.
4. Zakres danych obejmuje wizerunek  uczestnika rajdu, 
5. Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
dane będą udostępniane na stronie internetowej Biblioteki, mediach społecznościowych w sytuacji publikowania relacji
z przedsięwzięcia.
6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w przedsięwzięciu. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji przyjętego celu dla którego zostały zebrane,
lub  do  czasu  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie.  Cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem  ich  
przetwarzania do czasu cofnięcia zgody.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych;
c) Prawo do cofnięcia zgody;
d) prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych; 
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO.

Z tych praw możecie Państwo skorzystać:
a) składając wniosek bezpośrednio w Bibliotece,
b) wysyłając e-mail na adres: iod@bplochow.pl. 
Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.

1. W  trakcie  przetwarzania  danych  nie  dochodzi  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani  do  
profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 

w związku z naruszeniem ochrony Państwa danych, przepisów rozporządzenia RODO oraz ustawy o ochronie
danych osobowych.

4. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00 – 193 Warszawa.

                                                                              W imieniu Administratora 

                                                                          Dyrektor Biblioteki
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