
START : 
GODZINA 11.00
PLAC  PRZY OSP W NIELISZU 
INFORMACJE I ZAPISY 
TEL.  84 631 2724 

zagadkowy rajd
rowerowy

10.10.2021   
 

ORGANIZATOR  

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIELISZU 

ZAPRASZAMY !!!



4.
Miejsce mety znane jest tylko Organizatorowi!
Nie liczy się kolejność przybycia na metę, ani czas
pokonania trasy, ale rozwiązanie wszystkich zagadek i
dotarcie do celu!!!

5.
Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy gadżet
 i regeneracyjny posiłek oraz weźmie udział w losowaniu nagród.
Losowanie odbędzie się po dotarciu do mety wszystkich
uczestników.

1.
Uczestnicy mogą wybrać 1 spośród 2 tras rajdu, które
wiodą po wyznaczonych punktach na terenie Gminy
Nielisz: 
          trasa nr 1     5 km  
          trasa nr 2     15 km 

3.
Start: plac przy remizie OSP w Nieliszu. 
 Uczestnicy  startują w 5 min. odstępach, 
w kojleności wynikającej z rejestracji na Starcie 
w dniu rajdu. 
Żeby poznać kierunek jazdy, po drodze w
wyznaczonych bazach,  wykonują zadania
 i rozwiązują zagadki.  

PRZEBIEG 
ZAGADKOWEGO RAJDU ROWEROWEGO 

10.10.2021, GODZ.11.00
 

2.
Można startować indywidualnie lub
drużynowo max. 5 os. w drużynie. 
Wpisowe 7 zł/os. tel. 84 631 27 24

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIELISZU  ZAPRASZAMY !!! 

6.
Regulamin, Karty Zgłoszenia, potrzebne zgody i oświadczenia dostępne na:
www.gok.nielisz.pl oraz na FB GOK w Nieliszu 



 CEL IMPREZY 
- popularyzacja aktywnych form wypoczynku i rekreacji 
- propagowanie zdrowego trybu życia
-promocja Gminy Nielisz 
-poznawanie miejsc i obiektów związanych z historią Gminy Nielisz 

       

REGULAMIN 
ZAGADKOWEGO RAJDU ROWEROWEGO 

10.10.2021 
 

.

  
 ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu

       

PRZEBIEG RAJDU 
1.     Uczestnicy mogą wybrać 1 spośród 2 tras rajdu, które wiodą po wyznaczonych punktach na
terenie Gminy Nielisz:
          trasa nr 1     5 km 
          trasa nr 2     15 km 
2. Rozpoczęcie imprezy o  godz. 11 na placu przy remizie OSP w Nieliszu. Uczestnicy proszeni są o
przybycie na miejsce startu  co najmniejm 10 min przed planowanym rozpoczęciem  w celu rejestracji
na starcie rajdu.  
3.Uczestnicy (zgodnie ze zgłoszeniem: osoby indywidualne lub drużyny) startują w 5 min. odstępach,
w kojleności wynikającej z rejestracji na Starcie w dniu rajdu tj. 10.10. 2021r.   Po drodze  w
wyznaczonych bazach,  mają do wykonania zadania, które pozwolą im na poznanie dalszego kierunku
jazdy-zgodnego z wcześniej wybraną trasą. 
4.Nie liczy się kolejność przybycia na metę, ani czas pokonania trasy, ale rozwiązanie wszystkich
zagadek i dotarcie do celu!!!
5.Miejsce mety znane jest tylko Organizatorowi! 
6.Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy gadżet oraz regeneracyjny posiłek oraz weźmie
udział w losowaniu specjalnych nagród. Losowanie odbędzie się po dotarciu do mety wszystkich
uczestników. 
7.Po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów we własnym zakresie.

TERMIN I MIEJSCE
10.10. 2021 r. 
Teren Gminy Nielisz 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE 
1.Rajd ma charakter otwarty, jednak o ograniczonej liczbie uczestników. O zakwalifikowaniu do
uczestnictwa w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Uczestnictwo w rajdzie wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez:
- złożenie w siedzibie GOK w Nieliszu, Nielisz 199  Karty Zgłoszenia: zał. nr 1/ lub zał. nr 2 oraz Zgody
na przetwarzanie danych osobowych: zał. nr 3. Zgoda jest dobrowolna, lecz nie wyrażenie zgody
uniemożliwia udział w wydarzeniu.
3. Wszystkie załączniki są dostępne 
- na stronie www.gok.nielisz.pl
- na FB GOK w Nieliszu  
- w siedzibie GOK w Nieliszu, Nielisz 199 
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4. Wraz z Kartą Zgłoszenia należy uiścić wpisowe za udział w rajdzie: 7 zł/os. 
5. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5.10.2021 r.
6. Organizator na podstawie zgłoszeń sporządzi Listę Startową i wyłącznie osoby wpisane na listę będą
mogły wziąć udział w rajdzie.
7. W rajdzie mogą wziąć udział: 
- pojedyncze osoby- warunek to ukończone 18 lat
- drużyny do 5 osób – gdzie przynajmniej jedna z osób – kierownik drużyny - musi mieć ukończone 18
lat. 
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie pod warunkiem złożenia do Organizatora Karty
Zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej - zał. nr 2. Na tej podstawie rodzic/opiekun prawny bierze na
siebie odpowiedzialność za udział takiej osoby w rajdzie. Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć Zgodę
na przetwarznie danych osobowych - zał.nr 3.

8.W związku z panująca epidemią COVID- 19, każdy uczestnik na Starcie w dniu rajdu,  jest
zobowiązany do złożenia  pisemnego oświadczenia - zał. nr 4, że według swojej najlepszej wiedzy, nie
jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

9.Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkiem. 

10.Uczestników rajdu w terenie obowiązują zasady poruszania się po drogach publicznych zgodnie z
przepisami kodeksu ruchu drogowego. 
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywania trasy rajdu. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa
Uczestnik odpowiada osobiście. 

11. Uczestnicy imprezy powinni posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z
wymogami przepisów ruchu drogowego. Zaleca się by każdy uczestnik posiadał kask ochronny
rowerowy umieszczony na głowie, kamizelkę odblaskową, kurtkę przeciwdeszczową, komplet
podstawowych kluczy do roweru oraz stosowne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek wypadków losowych, jak
również za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników oraz przez osoby trzecie. 

13. Jeżeli uczestnik rajdu z powodu awarii roweru lub innej przyczyny, nie będzie mógł kontynuować
jazdy, powinien o tym fakcie poinformować Organizatora tel.: 662137786. Organizator nie zapewnia w
takich przypadkach transportu. Organizator nie zapewnia również serwisu technicznego podczas
przejazdu trasy rajdu. 

14.Ubezpieczenie uczestników – każdy we własnym zakresie. 

15. Jeżeli uczestnik rajdu będzie potrzebował pomocy medycznej, winien zgłosić ten fakt
Organizatorowi tel. 662137786, który odpowiednio udzieli pomocy przedmedycznej, albo zwróci się o
pomoc medyczną.
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str.3

 NA TRASIE ZABRANIA SIĘ
1.     Uczestnictwa w rajdzie osobom po spożyciu alkoholu lub środków odurzających spożywania
alkoholu i środków odurzających w trakcie rajdu. 
2.     Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych. 
3.     Niszczenia przyrody.
4.      Używania otwartego ognia. 
5.      Zbaczania z trasy rajdu bez zgody Organizatora.
6.     Opuszczania rajdu bez powiadomienia Organizatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.     Rajd może zostać odwołany przez Organizatora bez podania przyczyny, w szczególności  w 
 związku z panującą epidemią COVID-19 i/lub trudnymi warunkami atmosferycznymi.
2.     Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. 
3.     Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania. 

16. W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć
uczestnika z rajdu. 
17. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zaleceń Organizatora

  



.

Karta Zgłoszenia
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE 

 
Zagadkowy Rajd Rowerowy 

 
 

 
Ja niżej podpisany/a 

…………………………………………………………………………………….......................................................................................................................... 
(imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………….................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka)

w  Zagadkowym Rajdzie Rowerowym w dniu 10.10. 2021 r.,  którego Organizatorem jest
Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu. 
                         
Oświadczam, że znane są mi zapisy Regulaminu w/w rajdu.

Niniejszą  zgodą potwierdzam wzięcie na siebie odpowiedzialności za udział mojego

 dziecka..................................................................................................................w w/w rajdzie w  dn. 10.10.2021 r. 

................................………......................................………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Dane uczestnika rajdu rowerowego 
 
Imię i nazwisko 

.................................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania ………………………………………………………...……………………………………….................................................…….

Data urodzenia ……………………………………………………………………………………...................................................................................

Nazwisko i imię, numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu 

……………………………………………………………………………………………………........................................................................................................

Inne ważne uwagi dotyczące stanu zdrowia uczestnika rajdu
 
……………………..……………………………………………………………………………...........................................................................................................

…………………......................................…………………………….
 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Zał. nr 2 
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Karta Zgłoszenia
OSOBY PEŁNOLETNIE 

 
Zagadkowy Rajd Rowerowy 

 
 
 
 
 

 
 

Dane uczestnika rajdu rowerowego 

Imię i naziwsko 

.......................................................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania

 ………………………………………………………...……………………………………………..........................................................................................

Data urodzenia

 ……………………………………………………………………………………...................................................................................................................

Numer telefonu

…………………………………………………………………………………………………….................................................................................................

Inne ważne uwagi dotyczące stanu zdrowia uczestnika rajdu 

……………………..……………………………………………………………………………..................................................................................................

……………………………...................................................…………………
                                                                                                        (data i podpis) 

 

Zał. nr 1 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego

dziecka* .............................................................................................................................................................w celu organizacji

rajdu rowerowego: pn. „ Zagadkowy Rajd Rowerowy”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda

jest dobrowolna .

*niepotrzebne skreślić
 

……...…………...................................................................……………………………………..
(data, czytelny podpis)

 
 

Zał. nr 3

 
 

 
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

W związku z organizowaniem i promowaniem rajdu rowerowego pn: „Zagadkowy Rajd

Rowerowy" wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie,

zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku

mojego dziecka* ...........................................................................................................................................................................................

w publikacjach:
☐ na stronie internetowej,
☐ w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,
☐ w gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,
☐ w gablotach i na tablicach ściennych
☐ portalu społecznościowym FB
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest
ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

* zaznaczyć właściwe

 
……...……………………...............................................................................…………………………..

(data, czytelny podpis)
 
 



.

Zał. nr 4

Oświadczenie 
Oświadczam, że jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności wynikającej z mojego udziału/ z udziału mojego 
dziecka* ………………………………………………………. ...................................w  Zagadkowym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się w dn. 10.10.2021
w czasie trwania epidemii COVID-19.
Oświadczam, że znam obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej procedury postępowania w okresie epidemii
COVID-19.
Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podczas udziału w w/w rajdzie pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa
oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a także przeniesienia
zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny i nie będę rościć pretensji o przyczynienie się do zakażenia w
stosunku do Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu.
Oświadczam, że jestem w pełni zdrowy/a i ani ja, ani nikt z członków rodziny nie jest poddany kwarantannie, izolacji i nie jest
zakażony SARS-CoV-2.

…......................................................................................................... 
(data i podpis)  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu, Nielisz 199, 22-413 Nielisz, tel. kontaktowy: 84 631 27 24
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających
dla mieszkańców gminy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo
państwa członkowskiego.
Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Oświadczenia zawierające
dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- sprzeciwu przetwarzania danych,
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
*Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

*niepotrzebne skreślić

mailto:inspektor@cbi24.pl
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu (adres: Nielisz 199, 22-413 Nielisz, tel. 662137786, e-mail:
gok@nielisz.pl).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i promocja rajdu rowerowego pn.  „Zagadkowy Rajd Rowerowy”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych
osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo
państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. tj. dostawcom
usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, operatorom
pocztowym, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom strony internetowej Administratora oraz mogą zostać podane
do publicznej wiadomości osobom zgromadzonym. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji,
przebiegu  i promocji rajdu 
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na portalu
społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych
(USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie, z którym “W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień
ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł
korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym
ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich
zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy
jednocześnie, iż w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

*Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

mailto:inspektor@cbi24.pl

