Załącznik Nr 3 do regulaminu
„Festiwal Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”

Regulamin rajdu pn.: „Naturalnie na Roztoczu”
21 sierpnia 2021r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” są:
- Powiat Lubaczowski,
- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna,
- Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna.
2. Realizatorami rajdu pn. „Naturalnie na Roztoczu” w ramach „Festiwalu Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” są Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”
oraz Powiat Lubaczowski.

§2
Cel
1. Celem rajdu jest:
- propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez turystykę rowerową oraz
promowanie atrakcji przyrodniczych, turystycznych i historycznych na terenie powiatu
lubaczowskiego,
- popularyzacja turystyki rowerowej jako najefektywniejszej formy uprawiania turystyki
aktywnej,
- zapoznanie się z zabytkowymi cerkwiami leżącymi na szlaku architektury drewnianej,
- popularyzacja aktywnych form spędzania czasu w zgodzie z naturą.

§3
Termin i przebieg rajdu
1.
2.
3.
4.

Termin rajdu pn.: „Naturalnie na Roztoczu”: 21 sierpnia 2021r.
Rejestracja Uczestników: Rynek Miejski w Lubaczowie, godz. 830-915.
Start rajdu: Rynek Miejski w Lubaczowie, godz. 930.
Meta rajdu: Rynek Miejski w Lubaczowie, godz. 1815.
§4
Trasa rajdu

1. Trasa rajdu liczy ok. 69 km i przebiega w korytarzu Wschodniego Szlaku Rowerowego
Green Velo. Rajd prowadzony jest na drogach zaliczanych do kategorii dróg publicznych,
śródleśnych oraz śródpolnych.
2. Trasa rajdu przebiega drogami o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, a także drogami
o niewielkich różnicach wzniesień.
3. Przebieg trasy:
START – Rynek Miejski w Lubaczowie (cerkiew grekokatolicka pw. św. Mikołaja
w Lubaczowie) >> Dąbrowa >> przystanek 1: Łukawiec (Sanktuarium MB Łukawieckiej, Kościół pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu, Izba Pamięci im. Jana Pawła II
w Łukawcu) >> przystanek 2: Rezerwat przyrody „Moczary” >> przystanek 3: Wielkie
Oczy (posiłek, dawna cerkiew grekokatolicka pw. św. Mikołaja w Wielkich Oczach,
dawny dwór obronny i dawna synagoga) >> Żmijowiska (dawna cerkiew grekokatolicka
pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Żmijowiskach) >> przystanek 4: Park
podworski w Krowicy Samej >> Budomierz >> przystanek 5: dęby Sobieskiego
i cmentarz w Sieniawce >> Borowa Góra >> przystanek 6: Młodów (posiłek) >>
META - Rynek Miejski w Lubaczowie.
§5
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem rajdu może być każdy miłośnik aktywnych form wypoczynku
z uwzględnieniem wymagań zawartych w Regulaminie Festiwalu.
2. Zapisy Uczestników odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie https://system.timedo.pl. oraz na stronach internetowych Organizatorów
Festiwalu: www.powiatlubaczowski.pl, www.lrot.pl, www.podkarpackie.travel.pl,
www.lubelskietravel,
www.roztoczetravel.pl,
www.roztoczebezgranic.pl/.
O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba Uczestników jest ograniczona
do 150 osób.
3. Uczestnik rajdu jest zobowiązany dokonać akceptacji oświadczeń w formie załączników,
które
będą
dostępne
podczas
elektronicznej
rejestracji
Uczestnika.
Oświadczenia te zawierają:
• ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
organizacyjnych i promocyjnych „Festiwalu Turystyki Rowerowej - Roztocze bez
Granic” 2021 zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia ustawa dnia 10 maja

2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z warunkami
zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L119),
• ,,oświadczenie” o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku w celach organizacyjnych
i promocyjnych „Festiwalu Turystyki Rowerowej - Roztocze bez Granic” 2021 zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1062 z późn zm.),
• „oświadczenie” odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności do poruszania
się po drogach, zobowiązanie się do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,
zwłaszcza w tych częściach rajdów, których trasa przebiegać będzie drogami
publicznymi,
• „oświadczenie” o zapoznaniu się z Regulaminem „Festiwalu Turystyki Rowerowej Roztocze bez granic”
4. Zapisy odbywać się będą w dniach od 15 lipca do 31 lipca br.
5. Udział w rajdzie jest możliwy tylko po wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia,
uiszczeniu opłaty startowej na rachunek bankowy Stowarzyszenia Geoturystycznego
„Roztocze Wschodnie”: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie nr rachunku:
04 9101 0003 2001 0023 3365 0001, tytuł wpłaty: ,,Opłata startowa – Naturalnie
na Roztoczu”, a w dniu Rajdu podpisaniu listy obecności, złożeniu oświadczenia o stanie
zdrowia, odebraniu pakietu startowego i numeru startowego w Biurze Rajdu – Rynek
Miejski w Lubaczowie.
6. Warunkiem poprawnego zgłoszenia będzie uiszczenie opłaty startowej w terminie
do 31.07.2021r. Osoby które nie dokonają opłaty we wskazanym terminie zostaną
skreślone z listy startowej Uczestników.
7. Opłata startowa wynosi 50 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych
z przygotowaniem pakietów startowych i posiłków.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, ewentualnie niniejszą opłatę można przenieść
na innego Uczestnika, po kontakcie z Organizatorem drogą mailową
(geoturystyka.roztocze@wp.pl) z adresu użytego w rejestracji lub telefonicznie
(16 632 87 18).
9. Zgłoszenia niepełnoletnich Uczestników dokonuje opiekun prawny.
10. W trakcie rajdu, opiekun prawny w pełni odpowiada za bezpieczeństwo niepełnoletnich.
11. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu „Festiwalu
Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic” i jego stosowania.
§6
Zasady zachowania Uczestników rajdu rowerowego
1. Niektóre odcinki tras rajdu przebiegać będą na drogach z nieograniczonym ruchem
drogowym, Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu
drogowego.
2. Współzawodnictwo sportowe oraz wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwu
Uczestników rajdu oraz innych Uczestników ruchu drogowego jest zabronione.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania Kierunkowych Grupy Rowerowej przez
jej Uczestników.

4. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony
z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio
wcześniej sygnalizowany.

§7
Obowiązki uczestników rajdu
1. Obowiązkiem Uczestnika rajdu jest:
- posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
- stosowania się do zakazów: spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
używania otwartego ognia, wyrzucania odpadów oraz uszkadzania elementów
przyrodniczych,
- poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie „Festiwalu
Turystyki Rowerowej – Roztocze bez granic”.
§8
Nagrody
1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 21.08.2021 r. na mecie rajdu.
2. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj.: 1,2,3... i będą odpowiadać
numerom startowym Uczestników rajdu.
3. Nagrodą w losowaniu będzie rower trekkingowy oraz akcesoria rowerowe.
4. W losowaniu nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z organizacją loterii.
5. W przypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego
kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.
6. Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania - na mecie rajdu,
na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez Organizatora loterii.
7. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.
§9
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż w zakresie danych,
będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych:
1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest:
- Starostwo Powiatowe w Lubaczowie z siedzibą: ul. Jasna 1; 37-600 Lubaczów, NIP 793
15 03 563
- Stowarzyszenie Geoturystyczne „Roztocze Wschodnie”, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów,
NIP: 793 16 30 586, KRS: 0000773049, REGON: 382639980
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w rajdzie
pn.: „Naturalnie na Roztoczu” podczas „Festiwalu Turystyki Rowerowej - Roztocze bez
Granic” 2021 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą od momentu udzielenia zgody
i zarejestrowania się Uczestnika rajdu, do momentu wycofania Pani/Pana zgody,
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją
ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w rajdach podczas „Festiwalu
Turystyki Rowerowej - Roztocze bez Granic” 2021 ,
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty
świadczące usługi na rzecz administratora na podstawie umowy powierzenia,
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane,
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej.

