
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

DZIEŃ EUROPY Z PROGRAMAMI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ: 

POLSKA-ROSJA I POŁUDNIOWY BAŁTYK 

10-11.05.2019 r. 

 

    § 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Celem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w rajdzie rowerowym pt. „Dzień 

Europy z Programami Współpracy Transgranicznej: Polska-Rosja i Południowy Bałtyk”, zwanym 

dalej „Rajdem” organizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk 

2014-2020 oraz Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej „Kołodrom”, w dniach  

10-11.05.2019 r. na trasie Elbląg-Sztutowo-Krynica Morska-Frombork-Braniewo.   

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników Rajdu. Każdy uczestnik Rajdu 

zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Rajd zostanie zorganizowany z okazji Dnia Europy oraz 15-lecia wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu  

Polska-Rosja, we Wspólnym Sekretariacie Programu Południowy Bałtyk oraz w Stowarzyszeniu 

Centrum Turystyki Aktywnej „Kołodrom”, a także na stronach organizatorów: www.plru.eu; 

www.southbaltic.eu. 

5. Organizatorami Rajdu są: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 z siedzibą w Olsztynie, ul. Głowackiego 14, Wspólny 

Sekretariat Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020  

z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 186 oraz Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej 

„Kołodrom” z siedzibą w Olsztynie, ul. Mroza 22/22, zwani dalej „Organizatorami”. Oba 

sekretariaty działają w ramach Centrum Projektów Europejskich z siedzibą Warszawie, ul. 

Domaniewska 39a. 

6. Zewnętrzny Wykonawca świadczy dla Organizatora usługi ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania rajdu i usług 
towarzyszących, w tym ubezpieczenie uczestników na statku. Ubezpieczenia opiewa na kwotę 
minimum 40 tys. zł./1 uczestnik w ramach umowy nr WA.263.20.2019.BG. 
 

http://www.plru.eu/
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7. W Rajdzie może wziąć udział każdy. Rajd ma charakter otwarty. 

8. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Rajdzie na wyłączną odpowiedzialność osób, które 

sprawują nad nimi pieczę. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami 

rajdu. 

9. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne. 

10. Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz przesłanie 

wypełnionego formularza na adres e-mail: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu – polscy 

uczestnicy, office@tisc.org.ru – rosyjscy uczestnicy. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 

29.04.2019. Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana, zostanie również zgłoszona do 

ubezpieczenia OC i NWW na czas Rajdu. Liczba miejsc jest ograniczona.  

11. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 10. Par. 1 ma zawierać imię i nazwisko, nazwę instytucji, 

telefon kontaktowy, e-mail oraz datę urodzenia.  

12. Osoby, które zgłosiły swój udział w Rajdzie zgodnie z pkt. 10. Par. 1 i otrzymały potwierdzenie 

drogą mailową/ telefoniczną do dnia 06.05.2019 r., zwani są dalej „Uczestnikami”. 

13. Organizator zastrzega, że osoby, które nie dokonały zgłoszenia zgodnie z pkt. 10. Par. 1 nie 

zostaną zgłoszone przez Organizatora do ubezpieczenia NNW i OC i tym samym nie będą mogły 

wziąć udziału w Rajdzie. 

 
                                                             § 2  

Zasady postępowania w trakcie rajdu rowerowego 
 

1. Rajd rozpoczyna się w miejscu zbiórki o godz. 07:30 dla uczestników rosyjskich, którzy będą 

wyjeżdżali z Kaliningradu oraz o 9:00 dla uczestników, którzy będą jechali z Olsztyna oraz  

z Gdańska. Organizator zapewnia transport autobusowy wraz z jednoczesnym przewiezieniem 

rowerów. Transport jest organizowany w trakcie wydarzenia „Dzień Europy z Programami 

Współpracy Transgranicznej: Polska-Rosja i Południowy Bałtyk”. Dokładne godziny kursowania 

autobusu oraz pojazdu przewożącego rowery zostaną przekazane uczestnikom indywidualnie. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za przewożone rowery. Polscy i rosyjscy uczestnicy 

dojadą busami do Elbląga gdzie zaplanowano zwiedzanie rezultatów projektów w Muzeum 

Archeologiczno-Historycznym oraz w porcie w Elblągu.  Następnie uczestnicy przejadą na 

rowerach z Elbląga do Sztutowa, gdzie zaplanowano obiad. Po godzinnej przerwie uczestnicy 

przejadą ze Sztutowa do Krynicy Morskiej, gdzie przewidziano kolację oraz nocleg. 

mailto:katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu
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2. Drugiego dnia przewidziano zwiedzanie portu jachtowego w Krynicy Morskiej, 

zmodernizowanego w ramach Programu LPR 2007-2013 oraz Południowy Bałtyk. Następnie 

zostanie zorganizowany rejs statkiem z Krynicy Morskiej do Fromborka, gdzie zaplanowano 2h 

przerwy oraz obiad. Na zakończenie uczestnicy przejadą z Fromborka do Braniewa gdzie 

odbędzie się zakończenie Rajdu. Organizator zapewni transport autobusowy z jednoczesnym 

przewiezieniem rowerów. Transport jest organizowany przez Organizatora w trakcie 

wydarzenia „Dzień Europy z Programami Współpracy Transgranicznej: Polska-Rosja i 

Południowy Bałtyk”. Dokładne godziny kursowania autobusu wraz z pojazdem przewożącym 

rowery zostaną przekazane uczestnikom indywidualnie. Organizator nie bierze 

odpowiedzialności za przewożone rowery.  

3. Wszyscy uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, jakich mogliby dokonać na 

rzecz innych osób lub instytucji.  

4. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.  

5. Podczas trwania całego Rajdu obecny będzie ratownik medyczny, który zostanie zapewniony 

przez Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej „Kołodrom” w Olsztynie.  

6. Nad przebiegiem Rajdu sprawują nadzór opiekunowie Rajdu, którzy zostaną zapewnieni 
przez Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej „Kołodrom” w Olsztynie. 
 

7. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom opiekunów 
Rajdu. 
 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności 

uczestników Rajdu. 

9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu 

lub w których brali oni udział. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia udziału w Rajdzie osobom nietrzeźwym 

lub pod wpływem innych środków odurzających oraz do zmian w przebiegu Rajdu z powodów 

nieprzewidzianych i nieuniknionych oraz zmiany harmonogramu wydarzenia. 

11. W trakcie Rajdu zakazane jest:  

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, wszelkiego 
wyposażenia znajdującego się na trasie Rajdu, 

b) jakiekolwiek działanie, mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób, 



 

 

 

 

 

 
c) niszczenie przyrody,  
d) zaśmiecanie trasy rajdu oraz miejsc przyległych,  głośnego zachowywane się,  
e) zbaczanie z trasy rajdu bez zgody organizatorów, 
f) spożywanie substancji odurzających lub środków psychotropowych. 

 
12. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Rajdu: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, 
b) materiałów wybuchowych, 
c) wyrobów pirotechnicznych, 
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, 
e) substancji odurzających lub środków psychotropowych. 

13. Każdy uczestnik oświadcza, że stan zdrowia uczestnika pozwala na podjęcie przez niego 
wysiłku związanego z uczestnictwem w Rajdzie. 

14. Uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje. 

15. Uczestnicy Rajdu powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków atmosferycznych. 
Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego.  

16. Uczestnicy korzystają z własnego roweru, który powinien być sprawny technicznie oraz 
posiadać odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego. 

17. Uczestnicy poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

18. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 

19. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. 

20. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200 m. 

21. Na czele Rajdu porusza się przewodnik, wytypowany przez Stowarzyszenie Centrum Turystyki 
Aktywnej „Kołodrom” w Olsztynie, który nadaje prędkość i kierunek jazdy. Za przewodnikiem 
podążają pozostali uczestnicy Rajdu zorganizowani w kolumnach. 

22. Grupę zamyka wyznaczona przez przewodnika osoba. 

23. Ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi. 

24. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2m, a przy zjazdach – 
5m. 

25. Każdy Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości 
innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i  spokojnie w szyku. 



 

 

 

 

 

 
Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także 
jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.  

26. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować 
szybkość i hamowanie. 

27. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości 
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. 

28. W przypadku braku możliwości dalszej jazdy z powodu awarii lub innej przyczyny, Uczestnik 
informuje organizatorów o tym fakcie. 

29. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników 
muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii. Naprawa nie może utrudniać jazdy innym 
uczestnikom Rajdu. 

 
 

§3 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b 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 (dalej jako „RODO”) oraz art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Centrum Projektów Europejskich  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, z którym można się skontaktować drogą 

elektroniczną pisząc na adres e-mail: cpe@cpe.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany 

powyżej. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cpe.gov.pl 

 

3. Rajd będzie filmowany oraz fotografowany w celu realizacji działań promocyjnych  

i informacyjnych w ramach wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 

2014-2020 oraz Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk  

2014-2020.  Dane w postaci  wizerunku uczestników mogą być wykorzystywane  

i rozpowszechniane poprzez programowe publikacje papierowe, stronę internetową i portale 

społecznościowe programów, prezentacje multimedialne programów, jak również w formie 

zdjęć i nagrań wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Programu Współpracy Interreg  

V-A Południowy Bałtyk 2014-2020. 

mailto:cpe@cpe.gov.pl
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4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją i promocją 

Rajdu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz 

Programu Współpracy Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020. 

 

5. Jeśli będzie to konieczne dla organizacji Rajdu, dane osobowe uczestników mogą być 

udostępniane następującym grupom podmiotów:  

▪ osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, dla 

których dostęp do wspomnianych danych jest konieczny dla prawidłowego 

wykonywania obowiązków;  

▪ odbiorcom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy 

kontroli) lub umów (podmioty współpracujące przy obsłudze rajdu). Dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu ustania terminu możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

prawnych. 

 

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od daty końcowego 

rozliczenia pomocy technicznej w ramach Programu.  

 

7. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania swoich danych osobowych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przetwarzania danych 

osobowych dotyczących swojej osoby; do przenoszenia danych osobowych dotyczących swojej 

osoby. 

 
8. Dane osobowe w postaci wizerunku, które zostaną zarejestrowane podczas wydarzenia  

i opublikowane na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych organizatorów 

będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. 

§4  
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizatorzy mają prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. O zmianie regulaminu 

uczestnicy zostaną powiadomieni.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego.  

 


