
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ  

pn. „Każdy człowiek Ci to powie – na rowerze jedź po zdrowie” 

Data 24.10.2024 

 

Organizator: 

Gmina Łyszkowice 

adres: ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice, tel. 46 838 87 78 ; e-mail:  sekretariat@lyszkowice.pl 

 

Impreza pt. „Każdy człowiek Ci to powie – na rowerze jedź po zdrowie” 

 jest imprezą o charakterze sportowo - rekreacyjnym. Podczas wydarzenia zaplanowano rajd 

rowerowy szlakiem „Szable i Bagnety”. Trasa rajdu rozpocznie się przed Gminnym Ośrodka Kultury i 

Sportu w Łyszkowicach i będzie przebiegała przez malownicze wsie Gminy Łyszkowice – miejscowości 

Kalenice i Bobrowa. Pierwszy odcinek rajdu zakończy się pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w 

Bobrowie, gdzie uczestnicy będą mogli chwilę odpocząć oraz przygotować się do powrotu. Trasa 

powrotna będzie analogiczna. Podczas wydarzenia zachęcamy mieszkańców do aktywnego 

wypoczynku na terenie Gminy Łyszkowice, a także turystów do poznawania uroków Gminy 

Łyszkowice. W czasie Rajdu Uczestnicy poruszają się na trasie wskazanej przez Organizatora zgodnie z 

zasadami bezpieczeństwa ustalonymi przez Organizatora. Po zakończeniu rajdu zostanie 

zorganizowany piknik integracyjny podczas którego zaplanowano szereg atrakcji sportowych, oraz 

konkursów z nagrodami. 

 

1. Cel imprezy: 

 popularyzacja aktywnych form rekreacji oraz zdrowego trybu życia, 

 promocja walorów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego i 

historycznego Gminy Łyszkowice 

 

2. W ramach imprezy zorganizowany zostanie rajd rowerowy, w którym udział mogą wziąć: 

a. osoby pełnoletnie, 

b. osoby w wieku poniżej 13  lat tylko pod opieką rodziców/opiekunów 

prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność, 

c. osoby  małoletnie powyżej 13 roku życia  za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych, 

 zwane dalej „Uczestnikami”. 



3. Rajd rowerowy kierowany jest do wszystkich osób, które zgłosiły swój udział w imprezie na 

warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. W ramach Rajdu przewidujemy przejazd  

rowerami  jedną grupą odcinka trasy o długości około 14 km. 

 

4. Przebieg planowanej trasy: 

Start w Łyszkowicach przy ul. Gminnej 14 na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu w Łyszkowicach  – Kolonia Łyszkowice tzw. Paryżówka – Kalenice – Bobrowa (3 

pomniki przyrody – lipy drobnolistne, pomnik żołnierzy AK, rezerwat Bukowiec i Kwaśna 

Buczyna). Powrót: Bobrowa- Kalenice –Kolonia Łyszkowice - Łyszkowice.  

 

5. Udział w imprezie jest bezpłatny.  

 

6. Zgłoszenia do udziału w Rajdzie należy dokonać najpóźniej do dnia 22.10.2021 r. do godziny 

16.00 osobiście w placówce GOKiS Łyszkowice z podaniem imienia i nazwiska, wieku, 

telefonu kontaktowego uczestnika i nazwy rajdu – „Każdy człowiek Ci to powie – na rowerze 

jedź po zdrowie”. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia swojego udziału w dniu imprezy z 

zastrzeżeniem, że osoby zgłaszające swój udział w tym dniu nie mają gwarancji otrzymania 

koszulki z numerem startowym uprawniającej do wzięcia udziału w losowaniu nagród. 

 
7. Dla pierwszych zarejestrowanych 150 osób Organizator przewiduje pamiątkowe koszulki z 

numerem startowym, medal za uczestnictwo i ciepły posiłek. 

 

8.  Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest okazanie dokumentu tożsamości oraz ewentualnie 

deklaracji  rodziców osoby niepełnoletniej w miejscu startu Rajdu w dniu 24.10.2021 r. oraz 

podpisanie listy obecności. 

 
9. Uczestnik Rajdu podpisując listę obecności akceptuje warunki niniejszego Regulaminu  

10. Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w Rajdzie zapewniają sobie rower we własnym zakresie.  

 
11. Uczestnicy biorący udział w Rajdzie ponoszą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny 

roweru. 

 
12. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada. 

 

13. Uczestnicy Rajdu winni być we własnym zakresie indywidualnie ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

14. Udział w Rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w 

przypadku osób  nieletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych), niezależnie od 

warunków pogodowych zastanych na trasie. 

 

15. Uczestnik powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie poruszania się po 

drogach. 



 

16. Termin, miejsce i program imprezy: 
 
24 październik 2021 ( niedziela) 
 
10:00 - Rejestracja uczestników na parkingu GOKiS Łyszkowice (przy budynku Gminy można 

nieodpłatnie pozostawić samochód na czas rajdu). 

10:10  - Odprawa i zapoznanie uczestników z przebiegiem trasy i programem  Rajdu. 

10:15 -  Rozpoczęcie Rajdu 

10.45 – Przejazd przez wyznaczoną trasę rajdu do miejscowości Bobrowa – krótki odpoczynek  

11.30 – Wyjazd do GOKiS Łyszkowice 

12.30 -  Dojazd do GOKiS Łyszkowice 

12:00 – 14:00 Obiad dla zarejestrowanych uczestników rajdu 

13:00 – 17:00  – Konkursy. 

–  Widowisko  miasteczko rowerowe, zawody Strongmenów 

–  Konkursy dla dzieci i dorosłych 

–  Animacje sportowe dla dzieci i dorosłych (w tym konkursy dla dorosłych z nagrodami) 

 

17. Szczegółowe regulaminy konkursów stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Imprezy. 

 

19. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 

Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.lyszkowice.pl .  

 

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

wyrządzone przez Uczestników. 

 

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

Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od 

jego przestrzegania. 

 
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu imprezy. 

 
23. Dane osobowe, wykorzystanie wizerunku: 

1) Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

http://www.lyszkowice.pl/


2) Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników rajdu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

3) Administratorem danych osobowych jest Gmina Łyszkowice adres: ul. Gminna 11, 99-420 

Łyszkowice, tel. 46 838 87 78 ; e-mail:  sekretariat@lyszkowice.pl. 

4) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminie Łyszkowice: iodo@spotcase.pl lub 

pisemnie na adres administratora. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, 

przeprowadzenia i promocji rajdu oraz odbioru nagród w poszczególnych konkurencjach. 

6) Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku  

– w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.  

7) Dane osobowe uczestników rajdu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2025r.  

8) Uczestnikom przysługują prawa do: 1 prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

9) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnikom przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

10) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

11) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz  

niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie imienia i nazwiska uniemożliwia udział w rajdzie. 

Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na możliwość udziału w rajdzie. 

12) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

13) Udział w Rajdzie Rowerowym może wiązać się z wykorzystaniem i rozpowszechnianiem 

wizerunku Uczestnika w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz w 

postaci fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji 

niniejszego rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzoną przez Organizatora na 

podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1231). Uczestnik udziela zezwolenia poprzez 

podpisanie zgłoszenia udziału, a przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenia udziela rodzic 

albo opiekun prawny. 
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        Załącznik nr 1 

         

Regulamin konkursu 
przeprowadzonego  podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej 

pn. „Każdy człowiek Ci to powie- na rowerze jedź po zdrowie” 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łyszkowice z siedzibą  ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice. 

2. Konkursy odbędą się w dniu 24 październik 2021 roku podczas imprezy sportowo-

rekreacyjnej pn. „Każdy człowiek Ci to powie- na rowerze jedź po zdrowie”. 

§2 
Przedmiot konkursu i zasady przyznawania nagród 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczestników rajdu rowerowego podczas imprezy 

sportowo-rekreacyjnej pn. „Każdy człowiek Ci to powie - na rowerze jedź po zdrowie” w 

następujących kategoriach: 

1) Najstarszy uczestnik rajdu (kobieta i mężczyzna); 

2) Najmłodszy uczestnik rajdu (dziewczynka i chłopiec); 

2. Decyzję o przyznaniu nagrody w zakresie konkursów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) 

podejmuje organizator na postawie zgłoszeń dokonanych przez uczestników. W przypadku 

kilku uczestników o tym samym wieku decyduje data urodzenia potwierdzona w dokumencie 

tożsamości uczestnika lub oświadczeniu rodziców lub opiekunów dziecka.  

3. Decyzję o przyznaniu nagród w zakresie konkursów podejmuje komisja w składzie:  

1) Wójt/Sekretarz Gminy Łyszkowice lub inny przedstawiciel Urzędu Gminy Łyszkowice:  

2) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łyszkowicach; 

3) Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łyszkowicach; 

4. Nagrodami w każdej kategorii konkursu będą bony o wartości 300zł do wykorzystania w 

sklepie sportowym.  

§3 
Ogłoszenie wyników 

1. Ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się w dniu imprezy w godzinach wyznaczonych w 

programie imprezy.  

2. Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagród. W przypadku przyznania nagrody 

osobie niepełnoletniej do 13 roku życia nagrodę w jego imieniu odbiera rodzic lub opiekun 

prawny. 

§4 
1. Dane osobowe, wykorzystanie wizerunku: 

1) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

2) Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 



3) Administratorem danych osobowych jest Gmina Łyszkowice adres: ul. Gminna 11, 99-420 

Łyszkowice, tel. 46 838 87 78 ; e-mail:  sekretariat@lyszkowice.pl. 

4) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminie Łyszkowice: iodo@spotcase.pl lub 

pisemnie na adres administratora. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, 

przeprowadzenia i promocji konkursu oraz odbioru nagród w poszczególnych konkurencjach. 

6) Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku  

–w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.  

7) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2025r.  

8) Uczestnikom przysługują prawa do: 1 prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

9) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnikom przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

10) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

11) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz  

niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie imienia i nazwiska uniemożliwia udział w 

konkursie. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na możliwość udziału w 

konkursie. 

12) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

13) Udział w konkursie może wiązać się z wykorzystaniem i rozpowszechnianiem wizerunku 

Uczestnika w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz w postaci 

fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji niniejszego 

rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzoną przez Organizatora na podstawie 

przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1231). Uczestnik udziela zezwolenia poprzez 

podpisanie formularza, o którym mowa w § 4 ust. 4. W przypadku osoby niepełnoletniej 

zezwolenia udziela rodzic albo opiekun prawny. 

 

        Załącznik nr 2 
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Regulamin konkurencji sportowych rozgrywanych 

podczas imprezy sportowo- rekreacyjnej  

„Każdy człowiek ci to powie – na rowerze jedź po zdrowie” 24 październik 2021 roku 

 
§1 

Konkurencje sportowe dla uczestników imprezy zostaną zorganizowane w ramach imprezy „Każdy 
człowiek Ci to powie – na rowerze jedź po zdrowie”. 
Organizatorami imprezy jest Gmina Łyszkowice we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i 
Sportu w Łyszkowicach, zwanym dalej GOKIS. 
 

§2 
Konkurencje sportowe rozgrywane będą na terenie GOKIS w Łyszkowicach w dniu 24 październik 
2021 r. podczas trwania imprezy.  
 

§3 
1.    Prawo do startu w konkurencjach sportowych mają osoby pełnoletnie. 
2. Prawo do startu w konkurencjach sportowych przeznaczonych dla dzieci mają osoby 
niepełnoletnie za zgodą rodziców. 
2. Każdy z zawodników ma prawo do uczestnictwa tylko w jednej konkurencji. 
 

§4 
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej z konkurencji, uczestnicy zawodów otrzymają nagrody 
w postaci gadżetów i sprzętu elektronicznego. 

§5 
Konkursy zostaną przeprowadzone przez animatora oraz Strongmenów . Organizatorzy konkursów  
zapoznają uczestników zawodów ze szczegółowymi zasadami ww. konkurencji przed rozpoczęciem 
rywalizacji.   
 

§6 
1. Organizator zawodów odpowiada za przygotowanie każdej z konkurencji. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian konkurencji sportowych. 
3. Dane osobowe, wykorzystanie wizerunku: 
1) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

2) Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

3) Administratorem danych osobowych jest Gmina Łyszkowice adres: ul. Gminna 11, 99-420 

Łyszkowice, tel. 46 838 87 78 ; e-mail:  sekretariat@lyszkowice.pl. 

4) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Gminie Łyszkowice: iodo@spotcase.pl lub 

pisemnie na adres administratora. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, 

przeprowadzenia i promocji konkursu oraz odbioru nagród w poszczególnych konkurencjach. 
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6) Przetwarzanie danych obejmuje publikację imienia i nazwiska uczestnika oraz jego wizerunku  

–w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.  

7) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż do 31.12.2027 r.  

8) Uczestnikom przysługują prawa do: 1 prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

9) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnikom przysługuje prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

10) Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

11) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz  

niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie imienia i nazwiska uniemożliwia udział w 

konkursie. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na możliwość udziału w 

konkursie. 

12) Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

13) Udział w konkursie może wiązać się z wykorzystaniem i rozpowszechnianiem wizerunku 

Uczestnika w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych, Internecie oraz w postaci 

fotografii lub innego materialnego nośnika wizerunku na potrzeby organizacji niniejszego 

rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością prowadzoną przez Organizatora na podstawie 

przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1231). Uczestnik udziela zezwolenia poprzez 

podpisanie formularza, o którym mowa w § 4 ust. 4. W przypadku osoby niepełnoletniej 

zezwolenia udziela rodzic albo opiekun prawny. 

§7. 
1. Wszelkie kwestie odnoszące się do prezentacji, których nie reguluje niniejszy regulamin ustala 
Organizator. 
2. Niniejszy regulamin udostępniony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łyszkowice oraz GOKIS 
i na stronie internetowej www.lyszkowice.pl  
3. Dodatkowe informacje udzielne są pod numerem tel. (46) 811 61 77, (46) 838-87-37. 

 

http://www.lyszkowice.pl/

