
   
Regulamin 

II Opolskiego Rajdu Rowerowego 

1. Cel imprezy:  

- popularyzacja i upowszechnianie jazdy na rowerze jako najprostszej formy 

aktywności ruchowej,  

- propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Opola, 

- promocja miasta Opola,  

- aktywny udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu,  

- promocja wartości chroniących środowisko.  

2. Organizatorzy:  

- Miasto Opole,  

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

3. Termin i miejsce:  

19 września 2021 (niedziela), start o godzinie 11,  

Start i meta: Park 800-lecia Opola, po rajdzie Piknik na terenie Parku godz. 11-16.  

4. Zasady uczestnictwa 

4.1 Udział w Rajdzie i Pikniku jest bezpłatny. Organizator nie przewiduje limitów 

wiekowych uczestników.  

4.1  Organizator nie wymaga wcześniejszych zapisów do udziału w Rajdzie. Obowiązuje 

limit uczestników – 500 osób. Organizator nie bierze odpowiedzialności za 

pozostałe osoby przebywające na miejscu. 

5. Dystans i trasa:  

5.1 Planowany przebieg trasy: ul. Krapkowicka, ul. Spychalskiego, Most Piastowski, 

ul. Katedralna, ul. Łangowskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Ozimska, 

ul. Dubois, ul. Targowa, ul. Damrota, ul. Krakowska, ul. Korfantego, ul. Piastowska, 

Most Piastowski, ul. Spychalskiego, ul. Krapkowicka, Most Pieszo-Rowerowy im. 

Joachima Halupczoka, Park 800-lecia. 

 

 



   
6. Zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  

6.1 Rajd zabezpieczać będzie Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna oraz 

wolontariusze z ramienia Organizatora. 

6.2 Rajd rowerowy ma charakter rekreacyjny. Organizatorzy nie przewidują pomiaru 

czasu na wyznaczonej trasie, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa 

sportowego. 

6.3 Każdy z uczestników biorących udział w rajdzie zobowiązują się do przestrzegania 

Regulaminu oraz do podporządkowania się decyzjom kierownictwa i komendom 

wydawanym przez osoby kierujące ruchem.  

6.4 Każdy z uczestników powinien posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6.5 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jadąc w 

kolumnie należy zachowywać bezpieczny dystans między rowerzystami.  

6.6 Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym 

do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać 

równo i spokojnie w szyku. 

6.7 W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy 

kontrolować szybkość i hamowanie. 

6.8 Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o 

możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej 

zasygnalizowany.  

6.9 Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza 

jezdnią, na parkingu, chodniku bądź terenie zielonym w bezpiecznym miejscu. 

Zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających  w trakcie rajdu 

oraz zaśmiecania trasy rajdu ii miejsc przyległych.  

 

 

 

 



   
7. Wystąpienie następujących objawów:  

a. gorączka, 

b. kaszel,  

c. duszności / problemy z oddychaniem, 

d. ogólne złe samopoczucie,  

e. bóle mięśni,  

f. katar, biegunka,  

g. zanik zmysłu powonienia/smaku, 

może świadczyć o zachorowaniu na COVID – 19. 

Jeżeli uczestnik zaobserwuje u siebie wskazane objawy lub podejrzewa, że mógł zarazić 

się COVID – 19 powinien poinformować o tym fakcie Organizatora oraz powstrzymać się 

od udziału w wydarzeniu. 

8. Każdy uczestnik biorący udział w Rajdzie bierze w pełni świadomą odpowiedzialność za 

stan swojego zdrowia. W przypadku jakiegokolwiek wypadku lub kontuzji podczas 

wydarzenia Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich skutki. 

Organizatorzy również nie przewidują ubezpieczenia NNW i OC dla uczestników.  

9. Za rzeczy zgubione w trakcie trwania imprezy Organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy 

uczestników.   

10. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie w postaci wykwalifikowanego zespołu 

ratownictwa medycznego.  

11. Organizatorzy po zakończeniu Rajdu przewidują Piknik na terenie Parku 800-lecia, a w 

nim wiele atrakcji m.in.: strefy sportowe dla najmłodszych, występy artystyczne MDK 

Opole, strefę gastronomiczną i wiele innych.  

12. Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu oraz 

udzieleniem zgody na utrwalanie i nieodpłatne  rozpowszechnianie wizerunku 

pozyskanego w trakcie Rajdu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu w 

celach promocyjnych swojej działalności zgodnie z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

13. Wszystkie sytuacje nieokreślone w regulaminie rozstrzyga Organizator oraz zastrzega 

prawo do interpretacji i zmian w regulaminie.  

 

 

 

 

 

 



   
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z siedzibą 

przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane kontaktowe Administratora, w tym dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl lub pod 

adresem iod@mosir.opole.pl. 

2. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu promocji naszej działalności prowadzonej w ramach 

zadań realizowanych w  interesie publicznym (Art. 6.1. lit. e) RODO).  

3. W przypadku publikacji w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich 

zgodnie z zasadami mediów społecznościowych. Transfer danych do państw trzecich opiera się o zapisy 

standardowych klauzul umownych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych 

osobowych. 

4. Państwa dane mogą być także publikowane, w ten sam sposób, przez miasto Opole jako informacje o 

działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. 

5. Dane mogą być również ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla 

nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, 

audytowe, pomoc prawną, serwis IT.  

6. Wizerunek uczestników będziemy przetwarzać w celach promocyjnych i informacyjnych do momentu 

zaprzestania działalności w tym obszarze przez MOSiR w Opolu. 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz 

prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Relacja i zdjęcia, zawierające Państwa wizerunek, mogą być publikowane w oparciu o zezwolenie wyrażone 

poprzez akceptację regulaminu „II Opolskiego Rajdu Rowerowego”.  

 

 


