
 

„SZTAFETA POKOJU ” 

REGULAMIN 

I. CEL IMPREZY: 

• Upamiętnienie 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

• Upamiętnienie lokalnych miejsc pamięci. 

• Popularyzacja jazdy na rowerze jako najzdrowszej formy ruchu. 

• Promocja Gminy Wieruszów, Gminy Bolesławie, Gminy Byczyna, Gminy Łęka 

Opatowska oraz Gminy Doruchów.  

II. ORGANIZATOR: 

• Gmina Wieruszów, 

• Gmina Bolesławiec, 

• Gmina Byczyna, 

• Gmina Łęka Opatowska,  

• Gmina Doruchów, 

• Towarzystwo Historyczno- Kulturalne Arsonium, 

• Spółdzielnia Socjalna Green Service,  

• Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.  

 

Kontakt: 

Spółdzielnia Socjalna Green Service 

98-400 Wieruszów ul. Sportowa 4 

tel. biuro: 535-255-424 e-mail: ss.greenservice@gmail.com 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

• Sztafeta Pokoju odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2020r.  

• Start rajdu nastąpi o godzinie 9:30  

 

IV. DYSTANS I TRASA  

• Dystans: ok. 62 km (w trakcie rajdu uczczonych zostanie 13 lokalnych miejsc pamięci). 

• Start: Cmentarz komunalny ul. Kluczborska, Byczyna. 

• Meta: Pomnik ku czci mieszkańców zamordowanych podczas II Wojny Światowej w 

Torzeńcu, Torzeniec.  

• Przebieg trasy: załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (mapka).  

• Miejsca pamięci: Gmina Byczyna- 2, Gmina Bolesławiec-3, Gmina Łęka Opatowska- 3, 

Gmina Wieruszów -4, Gmina Doruchów -1.  

 



 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1) W rajdzie mogą brać udział wszyscy zawodnicy, którzy do dnia rajdu tj. do 30 sierpnia 2020r. 

ukończyli 16 rok życia. 

2) Istnieje możliwość wzięcia udziału w sztafecie zawodników w wieku niższym, aniżeli 16 lat, 

jeżeli zgłoszenia tego dokona Szkoła, która zapewni opiekę dla tych uczestników.  

3) Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o udziale w rajdzie na własną 

odpowiedzialność, oświadczając, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do 

udziału w rajdzie. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o 

zdolności do uprawiania długodystansowej jazdy na rowerze lub do podpisania oświadczenia 

udziału na własną odpowiedzialność).  

4) Zawodnicy w wieku 16-18 lat, którzy w dniu rajdu (tj. 30 sierpnia 2020r. nie osiągnęli jeszcze 

pełnoletności) zobowiązani są do dostarczenia  oświadczenia o zdolności udziału w rajdzie, 

podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy ponoszą odpowiedzialność za 

niepełnoletniego syna/niepełnoletnią córkę.  

VI. KLASYFIKACJE   

1) Rajd ma charakter symboliczny, bez pomiaru czasu i klasyfikacji,  

2) Każdy uczestnik startuje w kamizelce otrzymanej od organizatora, odbieranej osobiście w biurze 

Spółdzielni Socjalnej lub od koordynatora w danej Gminie. Przy odbiorze kamizelki niezbędnym 

jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przekazanie podpisanego oświadczenia 

o stanie zdrowia oraz deklaracji uczestnictwa w rajdzie.   

3) Zgłoszone grupy przez poszczególne Gminy, otrzymują kamizelkę techniczną od  

koordynatorów w danej Gminie.  

4) Każdy uczestnik po ukończonym wyścigu otrzyma pamiątkowy medal, który wręczony zostanie 

na mecie trasy tj. Torzeniec, Pomnik ku czci mieszkańców zamordowanych podczas II Wojny 

Światowej w Torzeńcu.  

5) Uczestnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami 

dokonanymi w biurze Spółdzielni Socjalnej Green Service.  

 

VII. ZGŁOSZENIA 

1) Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w biurze 

Spółdzielni Socjalnej Green Service przy ul. Sportowej 4, 98-400 Wieruszów, godz. od 8 do 16.00,  

bądź przesłania deklaracji za pomocą tradycyjnej poczty na wskazany powyżej adres, bądź 

przesłania skanu deklaracji na adres e-mail: biuro@gosit-wieruszow.pl.  

2) Termin zgłoszeń: zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 sierpnia 2020r., do godz. 16.00,  

 

VIII. OPŁATY (wpisowe) 

1) Udział w rajdzie jest nieodpłatny.  

 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA 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 
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sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Green Service z 

siedzibą 98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 4;  reprezentowana przez Prezesa, tel. 535-255-424,  

2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się, adres email: 

ss.greenservice@gmail.com,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia rajdu 

rowerowego pn. Sztafeta Pokoju, na podstawie: 

➢ art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

w celu realizacji Sztafety Pokoju organizowanej w dniu 30.08.2020r; 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

➢ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Spółdzielnię 

Socjalną Green Service przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest 

Spółdzielnia Socjalna Green Service; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do 

wzięcia udziału w w/wym. wydarzeniu; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym 

prawo do uzyskania kopii tych danych; 

➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – 

w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

➢ na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych; 

➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 
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➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa fax: 22 531-03-01; 

9)  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Każdy uczestnik rajdu otrzymuje pamiątkową kamizelkę.  

2) Organizator zapewnia opiekę medyczną.  

3) Na trasie rajdu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów. Wszelka 

zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.  

4) Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie i mecie.  

5) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.  

6) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.  

7) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.  

8) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

9) Dojazd: wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na 

miejsce startu rajdu.  

10) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od 

organizatora (np. klęska żywiołowa, wprowadzenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) 

rajd może zostać przełożony.  

11) Przed startem rajdu tj. od godz. 9:30 będzie miała miejsce weryfikacja zawodników.  

12) Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z 

możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub 

poniesienia jakichkolwiek strat, bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 

uczestnictwem w rajdzie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili 

stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi 

medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do 

udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a 

także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe 

działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu 

poniesione przez Organizatora, personel medyczny i paramedyczny obsługujący rajd, a 

wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku 

z obecnością lub udziałem Uczestnika w rajdzie w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z 

winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z 

tym ryzyko. 

          Organizatorzy  

 

 


