REGULAMIN „POWER ROWER W ŻAGANIU”
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w „Power Rower w Żaganiu” pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Żagań i Starosty Powiatu Żagańskiego.
§ 1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Turystyczne „Ogniwo”.
§ 2. PARTNERZY
1. Pałac Książęcy w Żaganiu
2. Centrum Kultury w Żaganiu
3. Fundacja TESCO
§ 3. TERMIN I MIEJSCE
Power Rower w Żaganiu odbędzie się 6 lipca (sobota) 2019 r. na Podzamczu Parku Książęcego
w Żaganiu ul. Szprotawska 4.
§ 4. PROGRAM
Godz. 15/00 Uroczyste rozpoczęcie Power Rower
Godz. 15/30
 Cross rowerowy na Bażanciarni,
 Wycieczka rowerowa z przewodnikiem „Wokół Parku Książęcego”
Godz. 16/30
* Konkursy turystyczno-sprawnościowe
* Akcja "Bezpiecznie z Ogniwem" (kampania na temat bezpieczeństwa rowerzystów na drogach)
* Warsztaty rowerowe - naprawa i konserwacja jednośladu
* Prelekcja o szlakach i drogach rowerowych wokół Żagania
* Prezentacja stowarzyszeń, klubów i kół rowerowych
* Dmuchańce, Loteria Fantowa
Około godz. 1900 Wręczenie nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursach.
2000 Zakończenie Power Rower w Żaganiu
§ 5. ZGŁOSZENIE I TRASA
O godz. 1530 zaplanowane zostały do wyboru:
 Cross rowerowy na Bażanciarni, lub:
 Wycieczka rowerowa z przewodnikiem „Wokół Parku Książęcego”
Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo na adres: ogniwo.zagan@wp.pl oraz w dniu imprezy 6 lipca w
godz. 14/30 – 15/30 w Biurze Organizatora.
Wycieczka rowerowa z przewodnikiem „Wokół Parku Książęcego”
Rozpoczęcie wycieczki przy Punkcie Informacji Turystycznej przy Pałacu Książęcym w Żaganiu.
Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać ogólnych zasad ruchu drogowego.

Cross rowerowy na Bażanciarni.
Start Crossu rowerowego nastąpi z terenu Parku Książęcego w Żaganiu – na Bażanciarni.
Trasa długości 4 km.
Uczestnicy będą startować indywidualnie lub w małych grupach od godz. 1530 do godz. 1645.
Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać ogólnych zasad ruchu drogowego.
§ 6. UCZESTNICTWO
Impreza ma charakter otwarty. Udział biorą zarówno osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, oraz
dzieci w wieku 0-17 lat za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Dzieci do 12 roku życia udział biorą w
towarzystwie rodzica lub opiekuna.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy na sprawnym rowerze oraz w kasku.
Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w crossie rowerowym i wycieczce rowerowej z
przewodnikiem – jest prawidłowo wypełnione i podpisane „oświadczenie uczestnika” (stanowiące
załączniki do regulaminu, wyrażając tym samym akceptację w/w regulaminu.
Do ubezpieczenia od NNW uczestnik wycieczki rowerowej oraz crossu rowerowego niezbędne jest
podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia.
Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej organizatora: www.ogniwo.zagan.pl oraz w dniu
imprezy w Biurze Organizatora.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Uczestnik crossu rowerowego oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w
zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od
Organizatora. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody
jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na
szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty
honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz
jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek
wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub
udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony
Organizatora.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W czasie trwania imprezy uczestnicy są obowiązani stosować się do poleceń osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu
organizatora.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych
organizatora imprezy, oraz na przetwarzanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i
reklamowych przez Organizatora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w imprezie.
3. Zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków
odurzających.
4. Uczestnicy obowiązani są do posiadania elementów odblaskowych (na odzieży lub sprzęcie) oraz
wskazane jest posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia (ochraniacze, nakolanniki, kask).
5. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, uczestnicy są obowiązani dostosować odzież do
warunków atmosferycznych.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
7. Organizator nie ubezpiecza sprzętu uczestników od uszkodzenia i następstw nieszczęśliwych
wypadków w czasie trwania imprezy. Do zapewnienia porządku organizator zapewnia służby
porządkowe.
8. Organizator, Partnerzy i wszystkie osoby z nim współpracujące związane z przeprowadzeniem i

organizacją „Power Rower w Żaganiu”, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za
straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie.
9. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.
10. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące
naruszeniami dóbr osobistych lub praw innych osób, oraz szkody majątku osób trzecich
spowodowane ich działaniem.
11. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub
innych roszczeń regresowych od organizatora lub jego zleceniobiorców, partnerów w razie wypadku
lub szkody związanej z imprezą.
12. Zaleca się, aby uczestnik crossu rowerowego posiadał aktualne badania lekarskie dopuszczające
do startu.
13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 17.06.2019 roku.
15. Regulamin niniejszy będzie udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia Turystycznego
Ogniwo, pod adresem internetowym http://ogniwo.zagan.pl/ oraz w dniu imprezy w Biurze
Organizatora.
§ 9. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Turystyczne Ogniwo z siedzibą w
Żaganiu, Osiedle na Górce 24/6.
2. Pana(i) dane osobowe oraz dane osób na które Pan(i) wyraziła zgodę, tj. imię, nazwisko,
adres zamieszkania, data urodzenia i wizerunek będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia akcji społecznej „Power Rower w Żaganiu”, oraz w celu udostępniania
informacji z przebiegu „Akcji” w mediach, portalach społecznościowych i stronach
internetowych na podstawie Pana(i) dobrowolnej zgody.
3. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych w zakresie wizerunku jest Stowarzyszenie Turystyczne
Ogniwo z Żagania.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie Turystyczne Ogniwo do czasu
rozliczenia „Akcji”, zgodnie z przepisami prawa, następnie dane osobowe będą podlegać
archiwizacji, a usunięte zostaną dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa zawarte
w instrukcji kancelaryjnej;
5. Posiada Pan(i) prawo do informacji oraz prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
prawo ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Pan(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jeżeli uzna Pan (i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w akcji
społecznej "Power Rower w Żaganiu",
9. Przetwarzanie podanych przez Pana(ią) danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Jeżeli Pana(i) dane osobowe miałyby być przetwarzane w innym celu, zostanie Pana(i) o tym
poinformowany(a).
§ 10. KONTAKT
Grzegorz Kołodziejski + 48 500 049 272 ogniwo.zagan@wp.pl
Regulamin został udostępniony na stronie internetowej www.ogniwo.zagan.pl

Załącznik Nr 1
Oświadczenie uczestnika
Crossu rowerowego na Bażanciarni
„Power Rower w Żaganiu” w 2019 r.
1. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie „Power
Rower w Żaganiu”- 06.07.2019 r i nie wnoszę do postanowień w nim zawartych żadnych zastrzeżeń.
2. Zobowiązuję się do stosowania wszystkich poleceń wydanych przez organizatora i jego służby porządkowe
w czasie trwania „Power Rower w Żaganiu”.
3. Zobowiązuję się w czasie uczestnictwa, w crossie rowerowym do przestrzegania przepisów prawa o ruchu
drogowym.
4. "Oświadczam, że startuję w crossie rowerowym na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie szkody, które wyrządzę. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać
zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i
zgłaszam swoje uczestnictwo w imprezie. Zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami
regulaminu i moje zgłoszenie jest zgodnie z prawdą.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych osoby niepełnoletniej*, tj.
imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia i wizerunek,, przez Organizatora w celach organizacji i
przeprowadzenia akcji oraz udostępnienia wizerunku, informacji z przebiegu imprezy w mediach lokalnych,
portalach społecznościowych i stronach internetowych.
6. Wypełnienie i podpisanie „Oświadczenia uczestnika biorącego udział w ‘Power Rower w Żaganiu” jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
Uczestnik crossu rowerowego ( imię i nazwisko) ..............................................................................
Zamieszkały/a w ............................................. ul. ........................................................ Nr ...............
Data urodzenia ...........................................
* Wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………………………………mojej córki/syna, * w
imprezie, dziecko posiada/ nie posiada kartę rowerową*
Data………………….

Czytelny podpis…................................................
uczestnika/opiekuna*

*niepotrzebne skreślić
.....................................................................................................................................................................................

Załącznik Nr 2
Oświadczenie uczestnika
Wycieczki rowerowej z przewodnikiem
„Power Rower w Żaganiu” w 2019 r.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie „Power
Rower w Żaganiu”- 06.07.2019 r i nie wnoszę do postanowień w nim zawartych żadnych zastrzeżeń.
Zobowiązuję się do stosowania wszystkich poleceń wydanych przez organizatora i jego służby porządkowe
w czasie trwania „Power Rower w Żaganiu”.
Zobowiązuję się w czasie uczestnictwa, przejazdu rowerowego do przestrzegania przepisów prawa o ruchu
drogowym.
"Oświadczam, że uczestniczę w wycieczce rowerowej z przewodnikiem na własną odpowiedzialność i
ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, które wyrządzę. Przyjmuję do
wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się
z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w imprezie. Zapewniam, że zapoznałem się ze
wszystkimi warunkami regulaminu i moje zgłoszenie jest zgodnie z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych osoby niepełnoletniej*, tj.
imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia i wizerunek,, przez Organizatora w celach organizacji i
przeprowadzenia akcji oraz udostępnienia wizerunku, informacji z przebiegu imprezy w mediach lokalnych,
portalach społecznościowych i stronach internetowych.
Wypełnienie i podpisanie „Oświadczenia uczestnika biorącego udział w ‘Power Rower w Żaganiu” jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
Uczestnik crossu rowerowego ( imię i nazwisko) ..............................................................................
Zamieszkały/a w ............................................. ul. ........................................................ Nr ...............
Data urodzenia ...........................................
* Wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………………………………mojej córki/syna, * w
imprezie, dziecko posiada/ nie posiada kartę rowerową*

Data………………….
*niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis…................................................
uczestnika/opiekuna*

