
REGULAMIN 

Chorzowski Rajd Rowerowy 

 

 

Cel imprezy:  

 popularyzacja aktywnych form wypoczynku - rekreacji i turystyki rowerowej,  

 propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji  

 tworzenie i rozszerzanie oferty spędzania czasu wolnego  

 poznawanie obiektów związanych z historią Chorzowa  

Organizator:  

 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie  

Termin i miejsce imprezy:  

 25 września 2022 r.  

 Biuro i start rajdu: ul. Dąbrowskiego 113 – Godz. 11:00-12:00  

Uczestnictwo:  

 Trasy rajdu wiodą po wyznaczonych punktach na terenie Chorzowa. Do wyboru są 3 trasy  

o różnych długościach - 17km, 24km i 31km. Każda trasa obejmuje te same punkty, ale w różnej 

kolejności. 

 Zapisy na rajd poprzez formularz internetowy dostępny na stronie 

http://moris.chorzow.pl/zgloszenia/rajd. Aby potwierdzić zgłoszenie należy przejść do płatności i 

dokończyć transakcję. 

 Wpisowe za udział w rajdzie wynosi 7 zł 

 Dla osób zapisanych do 14 września (włącznie) organizator przewidział pamiątkowe koszulki w 

wybranym rozmiarze. Wszystkim Uczestnikom zapisanym 15 września i później zostaną wręczone 

koszulki z dostępnej pozostałej puli rozmiarów. 

 Obowiązuje limit 300 osób 

 Osoby niepełnoletnie z rocznika 2004-2006 mogą wziąć udział w rajdzie pod warunkiem złożenia 

stosownego oświadczenia podczas zapisu internetowego. Opiekun wówczas bierze 

odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią na siebie.  

 Dzieci z rocznika 2007 i młodsze, mogą brać udział w rajdzie wyłącznie z rodzicem lub opiekunem 

prawnym również biorącym udział w rajdzie.  

 Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 

uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga 

za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkiem.  

 Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz 

zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających w trakcie rajdu.  

 Uczestników rajdu w terenie obowiązują zasady poruszania się po drogach publicznych zgodnie z 

przepisami kodeksu ruchu drogowego.  

 Uczestnicy rajdu powinni posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z wymogami 

przepisów ruchu drogowego oraz zapięcie rowerowe.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek wypadków losowych, jak 

również za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników oraz przez osoby trzecie.  

 Uczestnicy rajdu ubezpieczeni są w ramach ubezpieczenia OC Miejskiego Ośrodka Rekreacji i 

Sportu 

http://moris.chorzow.pl/zgloszenia/rajd2019


 Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci karetki mobilnej podczas rajdu. 

 W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z 

rajdu.  

 Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy rajdu.  

 Uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do zaleceń organizatora.  

 Każdy uczestnik rajdu chcący brać udział w losowaniu nagród powinien rozwiązać krzyżówkę 

(podpowiedzi będzie można znaleźć w kolejnych punktach rajdu), którą otrzyma w biurze 

organizatora na starcie. Losowanie odbędzie się ok. godz. 15:00 na mecie rajdu. W przypadku 

wylosowaniu osoby nieobecnej w trakcie losowania, losowanie przebiega do momentu wyłonienia 

kolejnego zwycięzcy. 

Postanowienia końcowe:  

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) –  

pełna informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w 

załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 Zgłoszenie do rajdu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. 

L Nr 119), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Miejski Ośrodek Rekreacji  

i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora,  

tel. 32 241 70 50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl  

3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, data urodzenia) oraz opiekunów prawnych osób 

niepełnoletnich (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do 

organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu 

ewentualnych roszczeń.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd Miasta Chorzów, 

podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa 

- w związku z płatnością dokonywaną za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 informujemy, że PayPro S.A. staje się administratorem 

danych osobowych Klienta przekazanych przez MORiS bądź podanych bezpośrednio przez Klienta. Jest to co najmniej adres email, 

jednakże w niektórych przypadkach może to być także imię, nazwisko oraz adres. Kontakt z PayPro, w kwestiach związanych z 

przetwarzaniem tych danych możliwy jest pod +48 61 642 93 44 oraz mailowo: iod@przelewy24.pl  

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:  

 art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) – 

organizacja zawodów,  

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

w związku z art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – w zakresie wystawienia faktury, 

 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów) – zgoda na przesyłanie informacji marketingowych dotyczących wydarzeń 

organizowanych przez MORiS. 

 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania wizerunku.  

6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej za wyjątkiem 

wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach społecznościowych w tym Facebook/Instagram. W takim przypadku 

administratorem danych osobowych będzie również spółka Google (w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem z Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Irlandia), który przetwarza dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego 

Regulaminach (https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl) 

Informujemy również, że przekazanie danych do USA może wiązać się z ryzykiem, jeśli podmiot, któremu dane są ujawniane 

nie posiada ważnego certyfikatu w ramach Tarczy Prywatności USA-UE (Privacyshield). Aktualny wykaz podmiotów 

uczestniczących w programie Tarczy Prywatności dostępny jest pod adresem www.privacyshield.gov 

7. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,  

c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) cofnięcia zgody 

wyrażonej na przetwarzanie danych zebranych w związku z przesyłaniem informacji marketingowych w dowolnym momencie, 

co nie pozbawi Pani/Pana możliwości udziału w wydarzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane lub w 

inny sposób przekazane Administratorowi,  

9. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 

przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

10. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem  

w wydarzeniu obejmuje także:  

 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału w wydarzeniu,  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będzie wydarzenie.  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika, na liście startowej wydarzenia oraz w wynikach zawodów publikowanych w 

Internecie i w miejscu organizacji wydarzenia.  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie 

oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.  

 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział  

w wydarzeniu. 

 Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a jej niewyrażanie w żaden sposób 

nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu.  

 Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się z informacją 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  
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