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1. Organizatorzy 

Organizatorem Rodzinnego Rajdu na Orientację  „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”, zwanego dalej 

Rajdem,  są Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Szemudzie, zwani dalej Organizatorem.  

 

2. Cele 

Rajd rowerowy na orientację „Rowerem po Kaszubskiej Drodze” skierowany jest do mieszkańców 

gmin Luzino, Linia, Łęczyce, Szemud oraz osób spoza obszaru tych gmin zainteresowanych kulturą 

obszaru LGD „Kaszubska Droga”. Rajd ma na celu przede wszystkim promocję obszaru LGD 

„Kaszubska Droga”, integrację społeczności lokalnej, propagowanie postaw prozdrowotnych i 

proekologicznych, zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 

 

3. Uczestnicy 

 Uczestnikami rajdu mogą być osoby dorosłe. 

 Udział osób powyżej 13 roku życia wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów i mogą 

one wziąć udział w rajdzie wraz z rodzicem lub opiekunem. 

 Uczestnicy rajdu zgłaszają swój udział jako drużyny. W skład drużyny może wchodzić od 2 do 

5 osób.   

 Maksymalna liczba drużyn w rajdzie wynosi 30. 

 Udział w rajdzie jest bezpłatny. 

 

4. Miejsce i termin 

 Start i meta rajdu: Łebno ul. Szkolna 1A 

 Trasa rajdu: Łebno – Otalżyno - Donimierz – Zęblewo – Łebno 

 Długość  trasy: 23 km 

 Data wydarzenia: 7 września 2019 roku (sobota).  

 Godzina rozpoczęcia wydarzenia:  

Rejestracja: 15.00 

Start rajdu: 15.30. 

5. Zgłoszenia do udziału w rajdzie 

Zgłoszenie do udziału w rajdzie należy kierować do dnia 4.09.2019 do godz. 12.00 na adres 

sekretariat@gcksir.szemud.pl  lub osobiście w GCKSIR  w Szemudzie ul. Szkolna 4a.  

W zgłoszeniu prosimy o podanie: 

 nazwy drużyny,  

 liczby i wieku uczestników , 

 danych kontaktowych – nr telefon i adres email, do kapitana drużyny (osoba pełnoletnia).  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skrócenia czasu na rejestrację drużyn w momencie 

wyczerpania limitu miejsc. 

Zgłoszenie drużyny jest możliwe w dniu rajdu, na starcie, w przypadku wolnych miejsc.  
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6. Zasady rozgrywania  

 Drużyny uczestniczące w rajdzie przed rozpoczęciem rajdu zgłaszają swoją gotowość i 

przekazują organizatorom wypełnione i podpisane karty zgłoszenia (stanowiące załącznik do 

regulaminu) 

 Kapitanowie drużyn pobierają na starcie rajdu karty uczestnictwa oraz mapy  ze wskazanymi 

Punktami Kontrolnymi.  

 Drużyny startują zgodnie z minutą startową wpisaną na karcie uczestnictwa. 

 Drużyny zdobywają punkt za przybycie do każdego punktu kontrolnego zlokalizowanego 

wzdłuż trasy przejazdu. Drużyny wykonują również zadania, za które zdobywają punkty.  

 Suma uzyskanych punktów jest podstawą klasyfikacji drużyn.  

 Warunkiem klasyfikacji jest odwiedzenie przez drużynę wszystkich punktów kontrolnych oraz 

dotarcie do mety wszystkich członków drużyny w nieprzekraczalnym czasie 2.5 godziny od 

momentu rozpoczęcia rajdu. 

 Po dotarciu na metę, drużyny potwierdzają przybycie przez oddanie uzupełnionej karty 

uczestnictwa.  

 Na podstawie zdobytych punktów zostaną wyłonione drużyny zwycięskie. Najlepsze trzy 

drużyny otrzymają nagrody rzeczowe. 

 Spośród wszystkich obecnych na zakończeniu rajdu uczestników, losowana będzie osoba, 

która otrzyma nagrodę główną.  

 

7. Dane osobowe, wizerunek, korespondencja  

Uczestnik wyraża zgodę na publiczne podanie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci 

imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejscowości zgodnie z dokonanym zgłoszeniem. Uczestnik 

zgadza się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres 

e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 

r. Nr 144, poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i 

danych osobowych przez Organizatora w materiałach promujących rajdy rowerowe „Rowerem po 

kaszubskiej Drodze” i wydarzenia im towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały 

graficzne). Uczestnikom, oprócz nagród, nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje, w 

szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych. 

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

operacji pt. „Rowerem po Kaszubskiej Drodze - przeprowadzenie kampanii promocyjnej obszaru 

LGD” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, 

poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

 

8. Postanowienia końcowe 

 Organizatorzy zapewniają ciepłe napoje oraz poczęstunek dla uczestników (kiełbaski, 

pieczywo, słodycze) w trakcie i po rajdzie. 

 Każda drużyna na mecie otrzyma medal za uczestnictwo w rajdzie. 

 Organizator nie odpowiada za ubezpieczeni uczestników.  

 Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

 Należy zaopatrzyć się w  odpowiednią odzież.  

 Udział w rajdzie oznacza akceptację warunków regulaminu. 
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9. Informacje dodatkowe 

Wydarzenie jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

  



      
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

A – wypełnia uczestnik rajdu  

 

KARTA ZGŁOSZENIA RAJD „ROWEREM PO KASZUBSKIEJ DRODZE” 

(Gmina Szemud) 

dnia 7 września 2019r. 
 

1. Zgłaszam swój udział w Rajdzie Rowerowym  – 7 września 2019 r. 

Imię i nazwisko: ___________________________________________ 

PESEL: __________________________________________________ 

Adres zamieszkania: _______________________________________ 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin RAJDU „Rowerem po Kaszubskiej Drodze” i 

akceptuje jego zapisy. 

 

3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w rajdzie rowerowym w dniu 7 września 2019 r. 

 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności  poruszania się   po drogach. 

 

5. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam   kartę/y rowerową/ej*. 

 

6. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić: 

 

____________________________________________________________________________________ 

imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy 

 

 

____________________________     ___________________________  
 Data         Podpis uczestnika rajdu 
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B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu 

 

 

ZGODA 
 

1. Ja, niżej podpisany/podpisana*/ 

 

___________________________________________ oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam*/ się 

z regulamin Rajdu Rowerowego „Rowerem po Kaszubskiej Drodze” i wyrażam zgodę na udział mojego 

syna/córki_ _______________________________    w Rajdzie w dniu 7 września 2019 roku. 

 

2. Oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/mojej córki*/ pozwala na uczestnictwo w Rajdzie w dniu 

7 września 2019 r. 

 

3. Oświadczam, że wyznaczam na opiekuna mojego syna/mojej córki*/ w trakcie trwania rajdu w dniu 

7 września 2019 r. Pana/Panią*/___________________________________________ 

 

 

 

____________________________     ___________________________  
 Data         Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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C – wypełnia opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu 

 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana*/  ______________________________________________  oświadczam, że: 

1) zapoznałem/zapoznałam*/ się z regulamin RAJDU ROWEROWEGO pn. „ Rowerem  po Kaszubskiej  

Drodze” i akceptuję jego zapisy 

2) będę uczestnikiem Rajdu, 

3) w czasie trwania rajdu w dniu 7 września 2019 r. sprawować będę całkowitą opiekę nad nieletnim  

 

_____________________________________. 

 

 

 

____________________________     ___________________________  
 Data        Podpis opiekun niepełnoletniego uczestnika rajdu 

 


