
Regulamin Rajdu Rowerowego
Odjazdowy Bibliotekarz 2022 w Świdnicy

I Organizator

1. Organizatorem Rajdu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila 
Norwida w Świdnicy. 
2. Do opracowania trasy Rajdu i jego poprowadzenia Organizator wyznacza
Kierowników Rajdu.
3. Kierownicy Rajdu zadbają o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa 
przejazdu.
4. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 
drogowych kierownicy Rajdu mogą zmienić trasę lub odwołać Rajd, informując 
o tym uczestników.
5. Przed rozpoczęciem Rajdu uczestnikom zostanie podany do wiadomości 
nr telefonu komórkowego kierownika Rajdu. Mogą się z nim komunikować w 
razie potrzeby (nienadążanie za resztą, awaria sprzętu, zagubienie się czy 
wypadek). Kierownik Rajdu podejmie wówczas odpowiednie działanie.

II Cele rajdu

1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji.
2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska.
3. Integracja środowiska bibliotekarskiego.

III Organizacja rajdu

1. Termin rajdu: 14 maja 2022 (sobota), start godzina 9:30.
2. Trasa rajdu około 15 km. Przebieg trasy: Świdnica ul. Wałowa (obok Plenerowej
Biblioteczki) -  Wierzbna ul. Leśna („Skałka” Dawna siedziba rodu Wierzbnów)  
- Świdnica ul. Wałowa (obok Plenerowej Biblioteczki).

IV Uczestnictwo
1.Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne i wymaga zgłoszenia poprzez kontakt 
telefoniczny 74 640 09 42 lub e-mailowy oddz@mbp.swidnica.pl
2. Uczestniczyć mogą wszyscy chętni pracownicy bibliotek, czytelnicy 
oraz mieszkańcy naszego miasta.
3. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób 
pełnoletnich.



V Zasady udziału i bezpieczeństwa

1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie 
są ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie 
we własnym zakresie.
2. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione
lub spowodowane szkody.
3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne
z przepisami.
4. Uczestnik powinien mieć ze sobą zapasową dętkę rowerową.
5. Organizator poleca również posiadanie kasków rowerowych.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody 
i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
7. Zgodnie z przepisami liczba rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może
przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić 
minimum 200 metrów.
8. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego 
roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo 
w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między 
rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 
metry, ale nie więcej niż 5.
9. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Organizatora kierownik grupy, on 
dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

VI Inne postanowienia

1. W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia
grupowe uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać 
opublikowane z lub bez udziału Organizatora (np. przez obecne na Rajdzie 
media). Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku 
uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.
2. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

…................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika rajdu)

…................................................................................
(podpis uczestnika rajdu lub opiekuna prawnego)



Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna  w Świdnicy  ul. 
Franciszkańska, 58 -100 Świdnica tel: 74/640-09-46, mail: mbp@mbp.swidnica.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 609010402 lub adresem email:  
krzysztof.olejniczak@comars.pl

3. Dane osobowe Pana/i/ są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie 
danych.

4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
6. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne.
7. Pana/Pani dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, wizerunek będą przetwarzane wyłącznie w

celu uczestnictwa w wydarzeniu i jego promocji.
8. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek, 

skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach.
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczenie Uczestnika: …..........................................................................
    imię i nazwisko Uczestnika

           

            Tak                  Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek  w celu 
uczestnictwa w rajdzie rowerowym ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ.

…......................................................................
Podpis Uczestnika/ w przypadku 

osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego

            Tak      Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym wizerunek  wyłącznie w celu  
promocji rajdu rowerowego ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Świdnicy.

…......................................................................
Podpis Uczestnika/ w przypadku 

osoby niepełnoletniej rodzica/opiekuna prawnego
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