
   
Załącznik III 

Regulamin 

III 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 w Opolu,  

3. Termin i miejsce:  

18 września 2022 (niedziela), start o godzinie 11,  

Start i meta: teren między Stegu Areną a Toyota Park, po rajdzie Piknik na terenie Toyota 

Park godz. 11-15.  

4. Zasady uczestnictwa 

4.1 Udział w rajdzie i pikniku jest bezpłatny. Organizator nie przewiduje limitów 

wiekowych uczestników.  

4.2  Organizator nie wymaga wcześniejszych zapisów do udziału w Rajdzie. 

Obowiązuje limit uczestników – 800 osób. Organizator nie bierze odpowiedzialności 

za pozostałe osoby przebywające na miejscu. 

5. Dystans i trasa:  

5.1 Planowany przebieg trasy: teren między Stegu Areną a Toyota Park (start),  

ul. Oleska, rondo Alfonsa Zgrzebnioka, ul. Żeromskiego, ul. Reymonta, ul. Ozimska, 

ul. Horoszkiewicza, ul. Sosnkowskiego, ul. Okulickiego, Toyota Park (meta oraz 

piknik). 

5.2 Rajd zabezpieczać będzie Policja, Straż Miejska oraz Ochotnicza Straż Pożarna. 

5.3 Każdy z uczestników Rajdu otrzyma upominkowy gadżet.  

5.4 Rajd rowerowy ma charakter rekreacyjny. Organizatorzy nie przewidują pomiaru 

czasu na wyznaczonej trasie.  

 

6 Zasady zachowania uczestników istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 



   
6.1 Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

oraz przepisów ruchu drogowego. 

6.2 Każdy z uczestników powinien posiadać sprawny rower oraz kask. 

6.3 Nie dopuszcza się do udziału w rajdzie rowerów biegowych. 

6.4 Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do 

poleceń służb porządkowych zabezpieczających peleton. 

6.5 Wyprzedzanie czoła peletonu, zachowania nieodpowiedzialne zagrażające 

bezpieczeństwu innych uczestników, takie jak stosowanie nadmiernej prędkości 

niewspółmiernej do prędkości innych uczestników, nagłe manewry, 

zatrzymywanie wewnątrz peletonu są niedozwolone. 

6.6 Każdy z uczestników powinien zachować bezpieczną odległość od uczestnika 

znajdującego się przed nim.  

6.7 Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką dorosłego opiekuna 

prawnego, który jest zobowiązany przestrzegać bezpieczeństwa oraz właściwego 

zachowania podopiecznego. 

6.8 W przypadku braku możliwości zachowania prędkości współmiernej do średniej 

prędkości peletonu, skutkującego znacznym pozostaniem w tyle, uczestnik 

zobowiązany jest opuścić pas ruchu i kontynuować rajd w miejscu przeznaczonym 

dla ruchu rowerowego (ścieżka rowerowa). Organizator rajdu zastrzega sobie 

prawo do poinformowania uczestnika pozostającego w tyle o konieczności 

opuszczenia pasa ruchu oraz kontynuowaniu rajdu w miejscu przeznaczonym dla 

ruchu rowerowego (ścieżka rowerowa). 

6.9 Peleton zamykać będą oznakowane osoby. Osoby pozostające poza linią 

zakończenia peletonu są zobowiązane niezwłocznie opuścić pas ruchu i 

kontynuować rajd w miejscu przeznaczonym dla ruchu rowerowego (ścieżka 

rowerowa). 

 

7 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.  

8 Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie w postaci wykwalifikowanego zespołu 

ratownictwa medycznego.  

9 Organizatorzy po zakończeniu Rajdu przewidują Piknik na terenie Toyota Parku, a w nim 

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

gastronomiczną i wiele innych.  

10 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.  

11 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”.  


