
   
 

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO 

 TOUR DE INTERREG 2019 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Celem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w rajdzie rowerowym TOUR DE 

INTERREG 2019, zwanym dalej „Rajdem”  organizowanym przez Wspólny Sekretariat 

Programu Współpracy Polska-Saksonia 2014-2020 w dniach 25-30.09.2019 na trasie 

Świnoujście -Ahlbeck (Heringsdorf)- Szczecin-Kostrzyn-Gubin-Zgorzelec-Görlitz.  

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników i osób towarzyszących Rajdu. Każdy, kto 

bierze udział w rajdzie zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

3. Organizatorem Rajdu jest Wspólny Sekretariat PW Interreg Polska-Saksonia z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 81, zwany dalej „Organizatorem”, który jest jednostką 

organizacyjną Centrum Projektów Europejskich z siedzibą Warszawie, ul. Domaniewska 39a. 

4. Współorganizatorami rajdu są Wspólny Sekretariat Interreg Brandenburgia-Polska z/s 

Bischofstraße 1a, 15230 Frankfurt n. Odrą oraz Wspólny Sekretariat Interreg Meklemburgia- 

Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska z/s Ernst-Thälmann-Str. 4, D - 17321 Löcknitz, zwani 

dalej „Współorganizatorami”. 

5. Niniejszy regulamin jest dostępny w trakcie rajdu oraz w siedzibach Organizatora i 

Współorganizatorów.  

6. Zgłoszenia udziału w rajdzie należy przesyłać elektronicznie do dnia 12 września 2019 za 

pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sekretariat@plsn.eu . Zgłoszenie ma zawierać 

wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.  

7. W Rajdzie może wziąć udział osoba, która dokona rejestracji w sposób opisany w § 1 pkt. 6. 

8. Liczba uczestników rajdu jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia udziału w Rajdzie w sposób opisany w § 1 pkt. 6 , 

zostanie zgłoszony do ubezpieczenia NNW i OC na czas Rajdu. 

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

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

rajdu. 

11. Udział w Rajdzie jest wolny od opłat.  
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12. W trakcie rajdu uczestnicy mają zapewnionych 5 noclegów, wyżywienie, wodę pitną, izotonik 

oraz dostęp do ratownika medycznego. 

13. Podczas rajdu możliwe jest dołączenie do rajdu osób towarzyszących, które będę pokonywać 

trasę na krótkich odcinkach. Osoby te dołączają do rajdu na własną odpowiedzialność.  

14. Osobom, o których mowa w § 1 pkt. 12, Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i OC, 

wyżywienia ani noclegów. 

§2  
Zasady postępowania w trakcie rajdu rowerowego 

 
1. Rajd rozpoczyna się w miejscu zbiórki - Hotel w Świnoujściu (nazwa obiektu zostanie podana 

w osobnej informacji) o godz. 7:00. Trasa Świnoujście -Ahlbeck (Heringsdorf)- Szczecin-

Kostrzyn-Gubin-Zgorzelec-Görlitz przebiega według planu: 

25.09. Świnoujście – 1. nocleg 25.09/26.09 
 
1. dzień 26.09. odcinek Świnoujście – Szczecin  
Świnoujście -Ahlbeck (Heringsdorf) oficjalny start – postój i obiad w Ueckermünde (ok. 50 
km) ok. godz. 12.00. Ostatni postój przez Szczecinem w Löcknitz 14.30-15.00 (siedziba 
Euroregionu Pomerania) kolacja ok. 19.00 – łącznie ok. 110 – 120 km w ciągu dnia – 2. nocleg 
w Szczecinie 
 
2. dzień 27.09. odcinek Szczecin - Kostrzyn 
Szczecin – postój w Schwedt (55 km) obiad o 12.30 - do Kostrzyna (ok. 85 km) – kolacja w 
Kostrzynie o 19.00 - łącznie ok. 120 km w ciągu dnia. – 3. Nocleg w Kostrzynie 
 
3. dzień 28.09. Kostrzyn - Gubin 
Kostrzyn – postój Frankfurt nad Odrą (40 km) kolacja Gubinie - łącznie ok. 95 km - 4. nocleg w 
Gubinie 
 
4. 29.09. Gubin –- Zgorzelec-Görlitz 
Gubin – obiad i postój na Zamku w Bad Muskau (ok. 55 km) o godz. 13.00, zakończenie rajdu 
w Görlitz i kolacja ok. 20.00  
 
Nocleg Zgorzelec 29.09/30.09  

 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, jakich mogliby dokonać na rzecz 

innych osób lub instytucji.  

3. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych 

przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.  

4. Organizacja Rajdu będzie zabezpieczona przez wóz techniczny z przyczepą, który będzie 

wyposażony w 3 zapasowe rowery, ratownika medycznego, technika, 2 wolne miejsca dla 



   
 

uczestników potrzebujących odpoczynku w trakcie rajdu, miejsce na bagaże uczestników, 

zapas wody pitnej oraz proszku izotonicznego. Wóz będzie przemieszczał się drogami zgodnie 

z przepisami ruchu drogowego możliwie jak najbliżej trasy rajdu. 

5. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do podporządkowania się zarządzeniom opiekunów 
Rajdu, będących przedstawicielami Organizatora i Współorganizatorów (3 osoby). 
 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników 

Rajdu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w Rajdzie osobom nietrzeźwym, 

zmian w przebiegu Rajdu z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych oraz zmiany trasy 

Rajdu oraz ram czasowych. 

8. 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 oraz niszczenie miejsc przyległych 
e) głośne zachowywanie się,  
f) zbaczanie z trasy rajdu bez zgody organizatora 
g) spożywanie substancji odurzających lub środków psychotropowych 

 
9. 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 

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

11. Każdy uczestnik rajdu powinien zabrać ze sobą zapasową dętkę odpowiednią dla jego 
roweru. 

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

13. Uczestnicy korzystają z własnego roweru, który powinien być sprawny technicznie. 

14. Uczestnicy poruszają się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.  

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



   
 

16.  Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości 
innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i  spokojnie w szyku. 

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

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

19. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.  
 

3§ 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f 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”). 

 

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. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w §1 pkt.6, zawiera następujące dane osobowe: 

imię i nazwisko uczestnika, adres e-mail, datę urodzenia, rozmiar ubrania. 

 

4. Rajd będzie filmowany oraz fotografowany w celu realizacji działań promocyjnych i 

informacyjnych w ramach wdrażania: Programów Współpracy Interreg Polska-Saksonia, 

Interreg Brandenburgia-Polska, Interreg Meklemburgia- Pomorze Przednie- Branderburgia- 

Polska, zwanych dalej „Programami”.  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 Programów. 

 

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją Rajdu. 

 

6. 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;  

mailto:cpe@cpe.gov.pl
mailto:iod@cpe.gov.pl


   
 

 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. 

 

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

końcowego rozliczenia pomocy technicznej w ramach Programu.  

 

8. 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, do przenoszenia danych osobowych dotyczących 

swojej osoby oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych dotyczących swojej 

osoby. 

 
9. 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. 

 

§6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. O zmianie regulaminu uczestnicy 

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

cywilnego.  
 

 
Wrocław, 03.09.2019 r. 
 
 
 


