
 
 
 

 
 

Regulamin rajdu rowerowego „Doliną Białej Głuchołaskiej” 
 

Organizator 
 Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy 

Komandor  rajdu : Eligiusz Jędrysek 
https://ktukol.pl/   e-mail: elekkontakt@interia.pl      tel. 500082086 

 Gmina Głuchołazy 
 
Zadanie wspiera 
Starostwo Powiatowe w Nysie 
 
Organizator Rajdu wyznaczy Koordynatora Rajdu, który poprowadzi Rajd. Można się z nim 
komunikować w razie potrzeby (nienadążanie za resztą, awaria sprzętu, zabłądzenie czy inny 
nieprzewidziane zdarzenie). Koordynator Rajdu podejmie wówczas odpowiednie działania. 
 
Cele rajdu 
 Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia – „Pokonujemy Granice - Poznajemy Okolice”, 
 Zaprezentowanie uczestnikom walorów przyrodniczych i krajoznawczych Głuchołaz, miasta z 800 

letnią historią.  
 Propagowanie jednej z form aktywnego wypoczynku, jaką jest turystyka rowerowa,  
 Promowanie szeroko rozumianej integracji społeczności lokalnej,  
 Promocja aktywności fizycznej dzięki której mamy lepszy obraz własnej osoby oraz poczucie 

wartości, a także większy entuzjazm i optymizm, czyli same superlatywy, tak istotne szczególnie teraz. 
 
Termin 
 30 lipca 2022 r.  
 
Start 
 Godz. 10.00  z Małego Rynku za UM w Głuchołazach. 
 Godz. 9.30 – 10.00 Zbiórka uczestników i dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia przygotowanej 

przez organizatora, znajdującej się na stronie dotyczącej projektu 
 
Meta 
 Wilamowice Nyskie  - zakończenie Rajdu z poczęstunkiem. 
 
Trasa rajdu około 17 kilometrów 
 Trasa Rajdu prowadzi  Doliną Białej Głuchołaskiej: Głuchołazy – Wilamowice Nyskie – Markowice – 

Jeziorko Łączki – Wilamowice Nyskie (zakończenie Rajdu z poczęstunkiem). Zalecane rowery 
górskie i trekkingowe. 

 Dojazd na miejsce startu oraz powrót we własnym zakresie. 
 
Zgłoszenia 
 Zgłoszeń należy dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie organizatora 

 https://ktukol.pl/ lub telefonicznie po godz. 15.00 tel. 500082086 ( Eligiusz Jędrysek – komandor 
rajdu ) 

 Lista zgłoszonych uczestników, będzie podawana i uaktualniana  na stronie organizatora rajdu, nie 
później jak co 3 dni,  

 
 



 
Świadczenia 
 Poczęstunek turystyczny na mecie rajdu 
 Mapka – przewodnik rowerowy 
 Okazjonalny eko - medal stanowiący pamiątkę rajdową ( 800 lat Głuchołaz) 
 Pieczątka okazjonalna 
 Wspaniała przygoda, niezapomniane tylko pozytywne wrażenia, piękna widokowa trasa turystyczno - 

krajoznawcza 
 
Uczestnictwo 
 Udział w rajdzie jest bezpłatny. 
 Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. 
 W rajdzie może wziąć udział każdy z zastrzeżeniem, że dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą 

wziąć udział w Rajdzie jedynie pod opieką opiekuna prawnego, natomiast osoby niepełnoletnie mające 
ukończone 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w rajdzie. 

 Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia przygotowanej 
przez organizatora, znajdującej się na stronie dotyczącej projektu. 

 Osoby niepełnoletnie jadą obowiązkowo w kaskach rowerowych. Organizator zaleca również 
posiadanie kasków rowerowych przez pozostałych uczestników rajdu. 

 Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, bez 
przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rajdzie.  

 W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań 
medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w rajdzie potwierdza na formularzu pozwolenia na 
uczestnictwo osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego 
uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania 
rajdu 

 Liczba uczestników rajdu jest ograniczona, w związku z powyższym należy zgłosić chęć uczestnictwa 
w rajdzie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeń znajdujący się na stronie organizatora 
https://ktukol.pl/   lub telefonicznie pod nr tel. 500082086 

 Uczestnik ma obowiązek wpisać się na listę obecności przed startem rajdu. 
 
Postanowienia ogólne 
 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.  
 Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu, niemniej zaleca ubezpieczenie we własnym zakresie. 
 Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane 

szkody. 
 Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników rajdu winno być zgodne z przepisami. W razie 

awarii roweru uczestnik rajdu powinien powiadomić o zaistniałej sytuacji organizatora. Jeżeli awarii 
nie da się usunąć, Uczestnik na własną odpowiedzialność organizuje sobie powrót do miejsca 
zamieszkania. 

 Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 
przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych. 

 Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników i nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu.  

 Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Koordynatora Rajdu kierownik grupy, on dyktuje tempo 
jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.  

 Rajd nie jest wyścigiem więc ściganie się jest zabronione! 
 Na trasie zabrania się: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania trasy rajdu 

oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody, zbaczania z trasy rajdu bez zgody organizatora. 
 W trakcie rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia uczestników do celów 

kronikarskich. Materiały te mogą zostać opublikowane np. przez Organizatora Rajdu na jego stronach 
www i w mediach społecznościowych, przez obecne na rajdzie media. Uczestnictwo w rajdzie oznacza 
zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach z rajdu. 

 Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację regulaminu rajdu. 



 W przypadku złych warunków atmosferycznych (deszcz) trasa może ulec skróceniu lub przerwaniu. 
Zaleca się przygotowanie odpowiedniego ubioru na ewentualne zmienne warunki pogodowe. 
O ewentualnej zmianie terminu Organizator poinformuje do dnia 28.07.2022 r. na stronie internetowej 
organizatora : www.ktukol.pl 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

 W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.  
 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.  
 
Dane osobowe uczestników rajdu 
 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników rajdu jest  PTTK Oddział w 

Głuchołazach – KTK KTUKOL . Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres: ul. Powstańców Śl. 50/23, 48-340 Głuchołazy lub email: 
elekkontakt@interia.pl  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: adres: ul. Szymanowskiego 6/4, 48-340 Głuchołazy lub email: 
elekkontakt@interia.pl 

 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 
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). 

 Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane w celu organizacji  i przeprowadzenia rajdu, a 
także w celach promocyjnych.  

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w rajdzie.  
 Uczestnikom rajdu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 
 sprostowania danych, 
 usunięcia danych, 
 ograniczenia przetwarzania danych, 
 przenoszenia danych, 
 wniesienia sprzeciwu, 
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  
 Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania,   

( miejscowość), przynależność klubowe 
 Uczestnikom rajdu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 Uczestnik rajdu zezwala na wykorzystanie jego wizerunku w celach kronikarskich i promocyjnych 

rajdu.  
 Organizator oświadcza, iż dane uczestników rajdu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

i nie będą poddawane profilowaniu.  
 Dane uczestników rajdu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem instytucji 

kontrolujących i rozliczających projekt, w ramach którego rajd jest organizowany oraz przypadków 
przewidzianych przepisami prawa.  

 Dane uczestników rajdu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 
celów. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 
pomocą poczty tradycyjnej na adres: adres: ul. Szymanowskiego 6/4, 48-340 Głuchołazy lub email: 
elekkontakt@interia.pl 

 
ZAPRASZAMY – ORGANIZATOR 
 
Komandor Rajdu : 
Eligiusz Jędrysek – KTK KTUKOL – Głuchołazy 
tel. 500082086 
e– mail : elekkontakt@interia.pl 


