
Regulamin Rajd Rolkowy „EKO RAJD” 

I. ORGANIZATORZY 

1. Organizatorem Rajdu  jest Gmina Łęka Opatowska, z siedzibą w Łęce Opatowskiej,  
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska. 

2. Rajd jest organizowany w ramach projektu „Zmiana zaczyna się od działania 
konkursy, warsztaty, imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną w Gminie 
Łęka Opatowska” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przejazdu w Rajdzie Rolkarzy 

pn. „EKO RAJD” oraz wymagane sposoby zachowania się uczestników. 

4. Udział w imprezie jest bezpłatny. 

II. CEL IMPREZY  

1. Celem rajdu jest propagowanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, poznanie 

atrakcji i walorów przyrodniczych gminy Łęka Opatowska, integracja społeczności 

lokalnej oraz  ukazanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, 

kształtowanie nawyku zdrowego stylu życia; promowanie prozdrowotnych, 

społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Rajd rolkowy  „EKO RAJD” odbędzie się  25 września 2022 roku (niedziela) w Łęce 

Opatowskiej 

2. Start zawodników nastąpi z  parkingu przy Sali Sportowej w Łęce Opatowskiej  

w o godz. 13:00. 

3. Meta znajdować się będzie na placu przy OSP w Biadaszkach  

IV. TRASA 

1. Trasa prowadzić będzie ulicami Gminy Łęka Opatowska / Łęka Opatowska, Opatów, 

Trzebień, Biadaszki/  

2. Punkt medyczny będzie znajdował się w rejonie startu i będzie obsługiwany przez 

ratowników medycznych. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Organizator wprowadza limit startujących – 100 osób 

2. Każdy uczestnik Rajdu otrzyma pamiątkowe gadżety ekologiczne oraz pamiątkowy 

medal.   

3. Warunkiem startu w Rajdzie „EKO RAJD” jest zgłoszenie się 

zawodnika/zawodniczki do dnia 22 września 2022 r. do godz. 15:30 w Urzędzie 

Gminy Łęka Opatowska. 

4. Warunkiem udziału w Rajdzie Rolkarzy  jest  strój przygotowany z 

wykorzystaniem surowców wtórnych, odpadów przeznaczonych  do 



recyklingu oraz innych naturalnych ekologicznych materiałów /ewentualnie 

ubrania w kolorach zielonym/.  

5. Na łyżworolkach startować mogą osoby pełnoletnie -  osoby niepełnoletnie muszą 

posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

6. Organizatorzy zalecają aby wszyscy zawodnicy biorący udział w Rajdzie dla 

własnego bezpieczeństwa posiadali kask ochronny. Wskazane są również 

ochraniacze na kolana i łokcie. 

7. Uczestnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany 

osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na 

udział w biegu. 

8.  W czasie trwania Rajdu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających  

w imieniu Organizatora. 

9. Zabrania się używania na trasie rajdu jakichkolwiek innych urządzeń i pojazdów 

poza używanymi przez zawodników łyżworolkami. Zabroniony jest również start 

ze zwierzętami.  

10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych 

środków odurzających. 

11.  Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

VI. NAGRODY 

1. Każdy z zawodników  otrzyma pamiątkowe gadżety ekologiczne oraz 

pamiątkowy medal na mecie rajdu.   

, 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie VII. 1. obejmuje również 

publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w 

załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Organizator nie zapewnia łyżworolek, sprzętu niezbędnego do wyposażenia 

zawodników (kasków, ochraniaczy) oraz serwisu technicznego dla zawodników. 



2. Organizator zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których 

zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem 

imprezy. 

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości 

regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie 

pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz 

transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i 

paramedyczny działający w imieniu organizatora. 

4. Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletni opiekun prawny oświadcza,  że jest 

zdolny do udziału w rajdzie, nie są mu znane żadne powody o charakterze 

zdrowotnym wykluczające go/jego dziecka z udziału w rajdzie oraz że startuje na 

własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z 

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w rajdzie mogą wiązać się inne, 

niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia 

o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter 

ryzyka wiążącego się z udziałem w rajdzie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na 

własną odpowiedzialność.  

5. Zapisując się do udziału w rajdzie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i 

rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, 

wykorzystania do promocji Gminy Łęka Opatowska, na promocyjnych materiałach 

drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w 

przekazach telewizyjnych i radiowych. 

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z 

możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia 

śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić  

w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie. Uczestnikom doradza się, 

jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.  
7. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej 

organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. 
Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez 

podania powodów. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do  Regulaminu Rajd Rolkarzy „EKO RAJD” 



 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESNIKÓW 
RAJDU. 
  
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęka Opatowska 
reprezentowana przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Mogą się Państwo z nami 
kontaktować w następujący sposób: 
 listownie na adres:  ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska 
 poprzez e-mail:       sekretariat@leka-opatowska.pl  
 telefonicznie:           627814520 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony 
danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w 
sekretariacie Urzędu Gminy. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe? 
1. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w rajdzie: 

o Państwa uczestnictwa w rajdzie na które zgłaszasz się przez formularz (przygotowanie 
pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.) 

o publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników 
o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie 
o kontaktu z Państwem 

2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Gminy 
o prowadzenia marketingu bezpośredniego promocji Gminy 
o propagowania przez Gminę zdrowego trybu życia  
o realizacją umów w ramach współfinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
Czy muszą Państwo podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Państwa udziału w rajdzie. 
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w rajdzie. 
Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe? 

Państwa dane będą przetwarzane do momentu udziału w rajdzie na który Państwo się 
zapisali. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach 
wynikających z przepisów prawa (szczególnie rozliczenia się z projektu) a także 
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 
wynikających z zawartej umowy.  
Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 

Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz 
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych 
celów przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych w ramach obsługi programy będzie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który 
współfinansuje projekt w ramach zawartej umowy z Gminą. 
Jakie prawa przysługują Państwu z tytułu przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Mają Państwo prawo do wniesienia żądania: dostępu do Państwa danych osobowych, ich 
sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania .Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, 
które odbywa się na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w 
dowolnym momencie. 
Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:sekretariat@leka-opatowska.pl

