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Jesienny Rodzinny Rajd Rowerowy 

                                              to nowoczesna forma aktywnej rekreacji dla mieszkańców Wrocławia.  
 
 

I. CEL 
 

1. Integracja wszystkich mieszkańców Miasta. 
2. Promocja walorów turystycznych Wrocławia. 
3. Atrakcyjna forma spędzenia czasu wolnego. 
 

II. ORGANIZATOR 
 
Stowarzyszenie Wroclove Sport, ul. Szparagowa 3/1, 52-311 Wrocław, rower@wroclovesport.pl 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
 

1. Jesienny Rajd Rowerowy  odbędzie się 15 października 2022 r. na terenie Wrocławia i będzie prowadził przez punkty 
zlokalizowane na mapie udostępnionej dla uczestników. 

2. Start, godz. 10:00h, Wieża Ciśnień, Na Grobli.  
3. Meta, do godz. 13:00h, przy Odra Centrum, Ul. Mazowiecka. 
 

IV. UCZESTNICTWO 
 

1. W Jesienny Rajd Rowerowy prawo startu mają wszystkie chętne osoby pełnoletnie bez względu na wiek oraz dzieci od 
lat 10- pozostające pod opieka pełnoletnich rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Udział w Jesienny Rajd Rowerowy 2022 jest bezpłatny.  
Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie 
Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem 
Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in 
Wroclaw z 09.06.2022. 
 

3. Na mecie Medale wręczane będą uczestnikom, którzy zgłosili swój udział przez prawidłowe zapisanie na: 
rower@wroclovesport.pl oraz ukończyli przejazd trasy w ciągu 3 h. Maksymalnie do godziny.13:00h 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. 
5. Niedopuszczalne jest niewłaściwe zachowanie na trasie - zaśmiecanie punktów, wyrządzanie szkód, kradzieże, itp. 

Podczas wydarzenia nie wolno wyrażać obraźliwych haseł ani poglądów religijnych czy politycznych. 
 

V. ZGODY 
 

1. Zgłoszenie się do Rajdu na: rower@wroclovesport.pl stanowi potwierdzenie zapoznania się uczestników z niniejszym 
regulaminem, wzięcie udziału w rajdzie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Regulamin 
zostanie opublikowany na stronie www.wroclovesport.pl 
Udział w spacerze jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku i 
wykorzystaniem wizerunku uczestników przez Organizatora Jesiennego Rajdu Rowerowego w tym na zamieszczanie 
zdjęć w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej. 
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VI. UBEZPIECZENIE 
 

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników. 
2. Uczestnik RAJDU startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do 

wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko  
i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat 
o charakterze majątkowym. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
. 

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu oraz odwołania Jesiennego Rajdu Rowerowego ze względu  
na wystąpienie lub prognozę wystąpienia Siły Wyższej. 

2. Szczegółowe informacje o Jesienny Rajd Rowerowy zamieszczone będą na stronach internetowych 
www.wroclovesport.pl oraz na fb Wroclove Bike Sport, a także będzie można je otrzymać mailowo bądź telefonicznie: 
rower@wroclovesport.pl, tel.533 066 257 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 
(zwanego dalej RODO): 
 
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu osobowym jest Stowarzyszenie 

Wroclove Sport z siedzibą przy ul. Szparagowej 3/1, 52-311 Wrocław. 

2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych  na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail: rower@wroclovesport.pl 

3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej z uczestnictwem w Jesienny Rajd 

Rowerowy– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO   (Pana/i dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej 

warunki, wykonywać rozliczenia finansowe w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków.) 

4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom: 

1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych, 
2) podmiotom, którym w oparciu o przepisy prawa ADO jest zobowiązany przekazać dane, 

        2)  innym odbiorcom danych, 
5.   Pana/i  dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień   

wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy. 
6. Ma Pan/i  prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz ich usunięcia 

jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa 

(jedynie co do danych, do których została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie). 

7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych  na adres e-mail.: rower@wroclovesport.pl 

8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Pana/i danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych (udostępnienie wizerunku) jest warunkiem zawarcia umowy. Jest to dobrowolne, brak 

takiej zgody będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Jesienny Rajd Rowerowy. 

10. Pana/i dane nie będą podlegać profilowaniu. 

                                                                           


