
Regulamin Rajdu Rowerowego 

„HARPAGAN PAŁUCKI 2019” 

1. Organizator: K.T.R „PAŁUKI TOUR” przy Oddziale PTTK im. W. Balcerowicza w 
Wągrowcu.    

2. Partnerzy: Gmina Wągrowiec. 

3. Miejsce rajdu: teren gminy Wągrowiec. 

4. Termin: 15.06.2019 r. 

5. Start: godz. 9.30  parking przy Urzędzie Gminy w Wągrowcu ul.Cysterska22 długość 
trasy około 20 km. 

6. Meta: teren przy świetlicy wiejskiej w Łęgowie. 

7. Cel rajdu: 

- popularyzacja i upowszechnianie turystyki rowerowej jako zdrowej formy ruchu 

- promocja i propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych gminy Wągrowiec 

- integracja sympatyków i pasjonatów jazdy rowerowej 

- promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

8. Warunki uczestnictwa w rajdzie: 

- prawo udziału mają uczestnicy, którzy do 08.06.2019 r dokonają zgłoszenia telefonicznie 
pod nr662 142 759 lub internetowo na e-maila: tadziuewa@interia.eu 

- ilość miejsc ograniczona do 70 osób. Informacja o zamknięciu listy na stronie 
internetowej organizatora: wagrowiec.pttk.pl 

- osoby w wieku 16-17 lat mogą wziąć udział w rajdzie tylko za pisemną zgodą rodziców 
lub opiekunów prawnych, a uczestnicy w wieku do 15 lat mogą wziąć udział będąc pod 
stałą opieką osoby pełnoletniej 

- uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz 
poleceń pilotów grup 

- organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje oraz ich następstwa 
powstałe w czasie rajdu 

- w czasie rajdu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych 

- każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Rajdu i jest zobowiązany do 
jego przestrzegania 

8. Świadczenia organizatora: 

- pamiątkowy buton 

- element odblaskowy 
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- na mecie posiłek regeneracyjny 

- konkursy z nagrodami 

9. Ochrona danych osobowych:  

- administratorem danych osobowych jest organizator 

- każdy uczestnik rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych 
do organizacji Rajdu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.) dalej RODO. 

- zdjęcia z rajdu mogą być wykorzystane do umieszczenia na stronie internetowej 
organizatora 

10. Osoba odpowiedzialna za organizację: 

- Tadeusz Wiśniewski nr tel. 662 142 759 

11. Postanowienia końcowe: 

- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne 

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 

- powrót uczestników do miejsca zamieszkania po zakończeniu rajdu następuje we 
własnym zakresie i na własną odpowiedzialność 

- w sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną 

Regulamin sporządzono 01.05 2019 r. 

 

 

 

 

 

 


