Regulamin - JEDNOŚLADEM PO JAROSŁAWIU
1 lipca 2022 r. – 24 lipca 2022 r.

Organizatorzy i współorganizatorzy:

I.



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu



Urząd Miasta Jarosławia



Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki



Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu

Cel wydarzenia:

1. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia w celach profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży,
2. promowanie aktywności rowerowej jako alternatywy dla sięgania po środki
uzależniające, zwłaszcza alkohol – wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
3. popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze,
4. promocja lotnej premii III etapu 79. Tour de Pologne, odbywającej się
w Jarosławiu,
5. popularyzacja imprez rowerowych dla dzieci i młodzieży jako atrakcyjnej formy
spędzania wolnego czasu,
6. poznanie walorów krajoznawczo - przyrodniczych Jarosławia i okolic,
7. kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród rodziców, dzieci
i młodzieży, zwłaszcza z zagrożonych uzależnieniami środowisk.

II.

III.

Nazwa imprezy: JEDNOŚLADEM PO JAROSŁAWIU

Termin i miejsce:

Indywidualny rajd rowerowy „Jednośladem po Jarosławiu” ma charakter wirtualny.
Oznacza to, że każdy uczestnik sam wyznacza sobie kolejność obiektów do
odwiedzenia oraz trasę, którą pokona w celu zrobienia sobie fotografii wybranego

https://www.mosir.jaroslaw.pl/
e-mail: zapisy.biuro@mosir.jaroslaw.pl

przez siebie miejsca danego dnia, w ramach rajdu. Termin rajdu rowerowego
rozpoczyna się 1 lipca 2022 r., a kończy 24 lipca 2022 r.

IV.

Warunki uczestnictwa:

W ramach rajdu mogą brać udział tylko dzieci i młodzież do 16 roku życia. Uczestnicy
muszą startować na rowerach, pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób
niepełnoletnich muszą być realizowane wyłącznie

przez ich rodziców/opiekunów

prawnych. Wszyscy zobowiązani są do poruszania się zgodnie z zasadami ruchu
drogowego oraz obowiązującymi przepisami.

V.

Osoby do kontaktu:
1. Robert Piwowar - MOSiR tel. 16 621 5658 w. 22
2. Katarzyna Makarowska – MOSiR tel. 16 621 5658 w. 24

VI.

Limit czasu:

O poprawności wypełnienia warunków zawartych w Regulaminie decyduje dzień
i czas ostatecznego nadesłania zdjęć, tj. 24 lipca 2022 r.

VII.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do rajdu rowerowego przyjmowane będą od 1 lipca2022 r. roku przez
formularz na stronie MOSiR: zapisy.biuro@mosir.jaroslaw.pl
Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich opiekunów/osoby
dorosłe. Udział w rajdzie rowerowym jest bezpłatny.

VIII.

Klasyfikacja:

Ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa
sportowego. Każdy uczestniczy w rajdzie rowerowym wyłącznie tylko dla siebie, nie
występuje żadna forma rywalizacji.
Ze względu na formułę, nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja. Aby ukończyć
indywidualny rajd i otrzymać nagrodę należy do 24 lipca 2022 r. odwiedzić
następujące miejsca, w dowolnej kolejności.

https://www.mosir.jaroslaw.pl/
e-mail: zapisy.biuro@mosir.jaroslaw.pl

Miejsca biorące udział w konkursie:
 Park Miejski im. Bohaterów Monte Cassino
 Park Miejski im. Baśki Puzon
 Bulwary nad Sanem
 Kidałowice – las – pomnik stracenia Baśki Puzon oraz innych Bohaterów
 Babionka
 Pałac / Park Siemieńskich w Pawłosiowie.
W każdej wymienionej wyżej lokalizacji należy wykonać zdjęcie, na którym będzie
znajdować się uczestnik rajdu oraz jego rower. Zdjęcie powinno zostać wykonane
w taki sposób, aby można było bez wątpliwości rozpoznać lokalizację.
Po ukończeniu rajdu uczestnicy proszeni są o przesłanie zdjęć na adres poczty
elektronicznej:
zapisy.biuro@mosir.jaroslaw.pl jako potwierdzenie odnalezienia/odwiedzenia danej
lokalizacji/miejsca. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy konkursu
„ Jednośladem po Jarosławiu ”.

IX.

Warunki

uczestnictwa

w

rajdzie

oraz

zobowiązania

uczestników.

Decydując się na start w rajdzie rowerowym rodzic/opiekun prawny zaświadcza, że
stan zdrowia uczestnika umożliwia mu udział w w/w imprezie sportowej. Organizator
nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności
cywilnej z tytułu chorób i wypadków jakie mogą wystąpić w związku z obecnością
lub uczestnictwem w wydarzeniu, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Deklarując swoje uczestnictwo w rajdzie należy brać pod uwagę własną sprawność
ruchową i kondycję fizyczną. Rodzice i opiekunowie są zobligowani do rozsądnej
analizy możliwości kondycyjnych swoich dzieci i podopiecznych. Uczestnicy proszeni
są o troskę, o środowisko naturalne oraz pozostawianie porządku w odwiedzanych
miejscach.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga
Organizator. Każdy uczestnik oraz opiekun/rodzic ma obowiązek zapoznania się
regulaminem rajdu rowerowego „Jednośladem po Jarosławiu” i zobowiązany jest do
jego przestrzegania. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik oraz opiekun /
rodzic akceptuje niniejszy Regulamin.
https://www.mosir.jaroslaw.pl/
e-mail: zapisy.biuro@mosir.jaroslaw.pl

Nagrody za udział w rajdzie oraz za poprawne wypełnienie jego warunków, rozdane zostaną
podczas imprezy towarzyszącej III etapowi 79. Tour de Pologne, która odbędzie się na
Jarosławskim Rynku 1 sierpnia 2022 r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dziecka jest Dyrektor MOSiR w Jarosławiu ul. Sikorskiego 5, 37500;
2) Kontakt z IOD pod nt. telefonu 733 040 110
3) dane osobowe Pani/Pana/Dziecka przetwarzane będą w celu organizacji konkursu „ Jednośladem Po Jarosławiu”
1-24.07.22. r. na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust.2 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);
4) dane osobowe Pani/Pana/Dziecka przechowywane będą przez okres 1 roku określonym przepisami prawa.
5) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana/Dziecka osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych (w tym dziecka), prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) dane osobowe Pani/Pana\Dziecka nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością udziału
– uczestnictwa Państwa /Dziecka w konkursie.

https://www.mosir.jaroslaw.pl/
e-mail: zapisy.biuro@mosir.jaroslaw.pl

