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Dębowiec, 2 czerwca 2019 r. 



I. Cel rajdu: 

1. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu 

życia, 

2. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację, 

3. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny, 

4. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Dębowiec. 

II. Organizator turnieju rowerowego: 

Wójt Gminy Dębowiec  

III. Termin i miejsce rajdu:  

02.06.2019 r. (niedziela), stadion sportowy w Dębowcu  

IV. Harmonogram rajdu: 

14.00 –  rejestracja uczestników turnieju 

15.00 – rozpoczęcie zawodów  

V. Zasady uczestnictwa:  

1.W turnieju biorą udział osoby, zamieszkujące na terenie Gminy Dębowiec  

w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

2.Każdy uczestnik posiada własny rower i kask. 

3.Zawodnicy startują w pięciu kategoriach wiekowych o charakterze zabaw ruchowych.  

4.Każdą konkurencję poprzedza objaśnienie.  

5.Ostateczna interpretacja zabaw należy do organizatorów turnieju.  

6.Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie turnieju.  

7. Każdy uczestnik przed startem w turnieju rowerowym ma obowiązek zapoznać  

się z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora 

www.debowiec.pl lub w jego siedzibie pod adresem Urząd Gminy w Dębowcu w godzinach 

pracy w pok. nr 10 oraz podczas rejestracji w biurze zawodów. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o udziale w pikniku na własną 

odpowiedzialność, które stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczy osoby pełnoletniej) 

oraz osoby niepełnoletnie zgodę rodziców lub opiekunów prawnych - załącznik nr 2 (dotyczy 

osoby nieletniej). 

9. Posiadanie przez uczestników turnieju niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania  

się po drogach. 

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=2059&w=udział&s=5034
http://www.pcprgoldap.pl/


 

10. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica  

lub opiekuna. 

11. Udział w Turnieju jest bezpłatny. 

12. Dla uczestników przygotowane są nagrody rzeczowe (rowery, medale, statuetki).  

 

VI. Opis konkurencji:  

I Kategoria – dzieci do lat 6 

„Miniczasówka” 

Konkurencja polega na przejechaniu  trasy o długości 60 m. Udział biorą dzieci do lat 6. 

Dzieciom może pomagać 1 rodzic/ opiekun. Rodzic/opiekun nie może dotykać pojazdu 

dziecka, pchać, napędzać rower. Możliwe jest jedynie podtrzymanie pojazdu dla stabilności. 

II Kategoria – 7-8 lat   

„Slalom”  

Zawodnik pokonuje wyznaczony odcinek slalomem pomiędzy ustawionymi  pachołkami. 

Odcinek ten należy pokonać w jak najkrótszym czasie. Podparcie lub upadek z roweru  

nie dyskwalifikuje zawodnika. Jeżeli po upadku zawodnik chce jechać dalej to ma taką 

możliwość. Natomiast jeżeli przewrócony zostanie pachołek, zawodnik nie poprawia go,  

ale zostaje mu dodanych 5 karnych sekund. Jazda musi się odbywać slalomem, a więc każdy 

pachołek należy omijać z innej strony niż poprzedni. Jeżeli zawodnik ominie dwa pachołki  

z tej samej strony otrzymuje karę w postaci 5 karnych sekund. Konkurencję wygrywa 

zawodnik, który po dojechaniu do mety będzie miał najkrótszy czas przejazdu łącznie  

z ewentualnymi dodanymi sekundami karnymi.  

III  Kategoria  9 - 11 lat  

„Rzut do celu”   

Zawodnik musi przejechać odległość 60 m. Po dojechaniu do linii zsiada z roweru i wrzuca  

4 piłeczki pojedynczo do ustawionego na przeciwko pojemnika. Każda nietrafiona piłeczka  

to dodatkowe 5 karnych sekund. Wygrywa zawodnik z najkrótszym czasem końcowym.  

 

IV Kategoria 12  – 15  lat  

„Tor przeszkód” 

Zawodnik stoi na linii startu. Na sygnał dźwiękowy ma za zadanie pokonanie w jak 

najkrótszym czasie, toru przeszkód, na który składa się: 

- slalom na rowerze, między chorągiewkami z plecakiem z książkami 

- okrążenie wyznaczonego punktu 2 razy  

 -kontynuacja slalomu zaczynając od strony lewej pachołka i dojechanie do linii końcowej.    



Pominięcie okrążenia dodaje 5 sekund karnych. Kontynuacja slalomu z prawej strony dodaje 

10 sekund karnych. Liczy się jak najszybsze wykonanie zadania.   

 

V kategoria 16- 25 lat  

„Pętla czasowa” 

Konkurencja polega na przejechaniu trasy w formie wyznaczonej pętli-2 okrążenia. Trasa zostanie 

oznaczona chorągiewkami/taśmą. Konkurencję wygrywa zawodnik, który po dojechaniu  

do mety będzie miał najkrótszy czas przejazdu. Pętla zostanie wyznaczona na terenie boiska 

sportowego. Zawodnicy startują parami, jednakże czas liczony jest pojedynczo. O zajęciu 

stanowiska startowego decyduje rzut monetą.  

 

VII. Odpowiedzialność organizatora 

1.Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe  

w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

2.Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną 

odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zaistniałych na trasie, 

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody 

wyrządzone przez uczestników, 

4.Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników. 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1.Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków   

w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych 

organizatora, 

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego 

Regulaminu, 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja 

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika  

od jego przestrzegania. 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1  

OŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W TURNIEJU ROWEROWYM w dniu 02.06.2019 r.   

NA WŁASNE RYZYKO  

 

 

NAZWISKO :………………….…………………………………………….... 

 

IMIĘ:..........…………………………………………………………………… 

 

SOŁECTWO:   

 

DATA  URODZENIA………………………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno - sportowej  na własną 

odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Turnieju  Rowerowego. Jestem świadomy/a 

uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach. W razie wypadku, urazu bądź kontuzji nie 

będę rościł/rościła żadnych pretensji oraz odszkodowania wobec organizatorów, które mogą 

wystąpić podczas trwania w/w turnieju. 

W/w dane osobowe zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby zawodów sportowych. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z moim wizerunkiem dla potrzeb promocji zawodów. 

 

         …………………………………………. 

          Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              zał. nr 2 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w turnieju rowerowym podczas Gminnego Dnia Dziecka 

oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka 

 

Ja, ......................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko rodzica) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

...........................................................................................................................................................  

w turnieju rowerowym organizowanym przez Gminę Dębowiec w dniu 02 czerwca 2019 r. podczas 

Gminnego Dnia Dziecka na stadionie sportowym w Dębowcu.  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Gminę Dębowiec w celach 

informacyjnych o imprezie. 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych  

do udziału w turnieju.  

W razie kontuzji odbiorę dziecko osobiście z miejsca turnieju oraz nie będę rościł pretensji  

do Organizatora w związku z powstałymi kontuzjami i urazami w trakcie turnieju. 

 

Numer/y kontaktowe rodzica lub osób z rodziny uczestnika turnieju: 

.............................................................................................................................................. 

 

       ......................................................  

Data, czytelny podpis 

opiekuna (rodzica) 

 

 

 

 

 

 



Dębowiec, 29 maja 2019 r. 

INFORMACJA 
DLA OSOBY FIZYCZNEJ POWIERZAJĄCEJ URZĘDOWI GMINY DĘBOWIEC 

DANE OSOBOWE DO PRZETWARZANIA 
 
Urząd Gminy Dębowiec  - Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki 
Przestrzennej - informuje: 

(nazwa komórki organizacyjnej/samodzielnego stanowiska) 

 
1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest: Wójt Gminy Dębowiec. 
Kontakt:  
Urząd Gminy Dębowiec  
38-220 Dębowiec 101,  
pok. nr 9 
tel. 13 4413028 w. 33, fax 4413731 
2. System ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Dębowiec nadzoruje Sekretarz 
Gminy pełniący obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Kontakt:  
Urząd Gminy Dębowiec 
38-220 Dębowiec 101,  
pok.nr 16 
tel. 13 4413028 w. 32, fax 4413731 
 
3. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu zabezpieczenia i organizacji turnieju 
rowerowego na Gminnym Dniu Dziecka  

(podstawa prawna) 

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie skutkuje: 
 Wykluczeniem uczestnika z udziału w turnieju rowerowym 
 
5. Odbiorcą/odbiorcami powierzonych danych osobowych jest/są  - nie dotyczy 
 
6. Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy Dębowiec do czasu wygaśnięcia 
obowiązku archiwizacji określonego w przepisach prawa. 
 
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 
1) żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
3) do przenoszenia danych. 
 
8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub danych osobowych 
szczególnych, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do żądania 
usunięcia danych, o ile przepis prawa nie stanowi inaczej. 
 
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie Gminy Dębowiec ma prawo  
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych. 
 
11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

 


