
Regulamin „Majowy Przejazd Rowerowy” 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem „Majowego Przejazdu Rowerowego”, zwanego dalej Przejazdem,                       

jest Kujawskie Centrum Kultury z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), przy ul. J. Kilińskiego 16, 

wpisane do rejestru instytucji kultury Miasta Inowrocławia pod numerem 2, Regon 

092886259, NIP 5561480626, zwane w  dalszej części niniejszego regulaminu (dalej: 

Regulamin) Organizatorem, we współpracy z PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwicy, 

zwanym dalej Partnerem. 

2. Fundatorem nagrody w Przejeździe jest Organizator. 

3. Uczestnikiem Przejazdu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, w wieku                           

od ukończenia 7 roku życia, z wyłączeniem pracowników Organizatora i członków ich rodzin,      

przy czym ilość Uczestników ograniczona jest do 500. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Przejeździe, w tym także prawo do odbioru 

nagrody, mają charakter osobisty i nie podlegają przeniesieniu na inne osoby. 

5. Organizator nie zapewnia rowerów dla Uczestników. 

6. Regulamin Przejazdu dostępny będzie od dnia ogłoszenia informacji o Przejeździe, do dnia       

5 maja 2022 r. w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.kckino.pl/ Każdy 

uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza zaznaczeniem 

stosownego pola w formularzu rejestracyjnym. 

TERMIN I PRZEBIEG PRZEJAZDU 

1. Przejazd odbędzie się w dniu 1 maja 2022 r. 

2. Wydanie pakietów startowych zawierających koszulkę, numer startowy, kupon konsumpcyjny 

oraz wodę odbędzie się w godz. 14:00-15:00 przy muszli koncertowej w Solankach. 

3. Trasa Przejazdu wyniesie łącznie 13 km, zakładany czas przejazdu 1 godz. 30 minut. Mapka 

trasy Przejazdu jest załącznikiem do Regulaminu. 

4. Uczestnicy wystartują o godz. 15:00. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy. Przejazd 

prowadzi wyznaczony przez organizatora Komandor przejazdu, on dyktuje tempo jazdy                  

i nie można go wyprzedzać. 

5. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane                                             

z przeprowadzaniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią            

w trakcie lub po przejeździe. 

6. Zakończenie Przejazdu nastąpi w okolicach grillowiska w Parku Solankowym. 

7. Po przybyciu na miejsce zakończenia Przejazdu każdy Uczestnik za okazaniem kuponu 

konsumpcyjnego otrzyma kiełbaskę i bułkę. Na miejscu zostanie przygotowane miejsce                    

do konsumpcji, ławy i otwarte namioty. 

8. W miejscu zakończenia Przejazdu przewidziane są konkursy dla Uczestników z nagrodami.  

9. Zabrania się Uczestnikom uczestniczenia w Przejeździe po spożyciu napojów alkoholowych, 

środków odurzających i substancji psychotropowych lub przyjmowania ich w jego trakcie. 

10. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo Przejazdu i wydarzeń towarzyszących, 

Uczestnik może zostać odsunięty od udziału w Przejeździe i poproszony o opuszczenie miejsca   

ich przeprowadzania. 

http://www.kckino.pl/


11. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych przebieg przejazdu może ulec 

zmianie lub przejazd może zostać odwołany przez organizatora na 1 godzinę przed zbiórką. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEJEŹDZIE 

1. Aby wziąć udziału w Przejeździe należy w dniach od 31.03.2022 r. do 10.04.2022 r. zgłosić 

swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej 

Organizatora, znajdującej się pod adresem http://www.kckino.pl/ Ilość miejsc dla Uczestników 

jest ograniczona, zgodnie z pkt. 3 – decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Dodatkowe warunki uczestnictwa w Przejeździe: 

a. Uczestnik winien posiadać sprawny, wyposażony zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego rower. Uczestnik jest odpowiedzialny za stan techniczny roweru. 

b. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisów 

przeciwpożarowych, a także stosowania się do wydawanych poleceń. 

c. Osoby niepełnoletnie powinny uczestniczyć w przejeździe pod Opieką osób dorosłych. 

d. Wszyscy uczestnicy przejazdu zobowiązani będą do zachowania szczególnej 

ostrożności. 

3. Uczestnicy biorą udział w przejeździe na Własną odpowiedzialność prawną i materialną                           

i ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody. 

4. Organizator nie przewiduje opłaty wpisowej. 

5. Odcinki trasy prowadzące drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy 

odpowiednich służb. 

NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursach, wskazanych w 14, będą 3 rowery (unisex, młodzieżowy i dziecięcy)                  

o wartości ok. 700 zł każdy oraz 30 nagród o mniejszej wartości – gadżetów rowerowych.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród na inne, w szczególności w przypadku,                

gdy z przyczyn od niego niezależnych, przyznanie takiej nagrody nie będzie możliwe. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent 

pieniężny. 

4. Dane zwycięzców nagród będą ogłaszane na bieżąco, podczas konkursów.  

5. Uczestnik, który wygra nagrodę, jest zobowiązany do dokonania z przedstawicielem 

Organizatorów ustaleń co do miejsca, terminu i sposobu odbioru Nagrody, o ile nie nastąpi                

to niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, a także podania swojego numeru PESEL lub NIP. 

Odbiór Nagrody zostanie udokumentowany protokołem. 

6. Nagroda do czasu wydania Uczestnikowi stanowi własność Organizatora. 

DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy Przejazdu muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie: 

imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, a w przypadku zwycięzcy także numer PESEL      

lub NIP – zgodnie z wzorem zgody zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu. Brak zgody 

powoduje brak możliwości uczestnictwa w Przejeździe. 

2. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Przejazdu będą przetwarzane przez Organizatora              

na zasadach określonych w informacji zawartej w tym załączniku. 

http://www.kckino.pl/


 

 

 

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wszelkie skargi dotyczące przebiegu Przejazdu, w szczególności przebiegu konkursów                              

i przyznawania nagród, muszą być składane przedstawicielom Organizatora w trakcie trwania 

danego konkursu. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu i danych osób, które wygrały nagrody, powoduje utratę prawa          

do złożenia skargi. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające 

wzięcie udziału w Przejeździe lub konkursie przez Uczestników, a także za szkody wyrządzone 

Uczestnikowi przez innego Uczestnika lub osoby trzecie. Wszelkie skargi w tym zakresie winne 

zostać zgłoszone Organizatorowi w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia Przejazdu. 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych przez Uczestnika Przejazdu. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika Przejazdu 

przez osoby nieuprawnione. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Przejazdu wykluczyć z udziału w nim 

Uczestnika Rajdu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku        

do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem, lub Uczestnik 

narusza zasady współżycia społecznego lub powszechnie uznane normy obyczajowe                          

i społeczne.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Przejazdu                            

i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Przejazdu.  

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 7 RODO, oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kujawskie Centrum Kultury            

z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), przy ul. J. Kilińskiego 16 (dalej Administrator), w zakresie: 

a. wynikającym z mojego uczestnictwa w Majowym Przejeździe Rowerowym (zwanym dalej 

Przejazdem), który organizuje Administrator,  

b. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów w ramach Przejazdu, a także odbioru 

nagrody i wykonania obowiązków publicznoprawnych związanych z jej uzyskaniem, 

c. podania moich danych do publicznej wiadomości jako osoby, która wygrała nagrodę             

w ramach Przejazdu (w przypadku wygrania nagrody) 

2. przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także w przypadku 

wygrania nagrody - numer NIP lub PESEL; 

3. wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, imienia oraz nazwiska – w związku z udziałem      

w Przejeździe i wydarzeniach towarzyszących (w tym konkursach) na stronie internetowej 

http://www.kckino.pl/  oraz profilu Facebookowym @KujawskieCentrumKulturyInowroclaw. 

4. wyrażam zgodę na publiczne wykorzystywanie mojego wizerunku oraz danych osobowych               

dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Przejazdem,                                 

w tym publikowania moich zdjęć oraz informacji osobowych, 

5. wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, wskazanych w pkt.2, przez okres 

trwania Przejazdu oraz przez okres 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym odbył się 

Przejazd, a w przypadku uzyskania nagrody – przez okres 6 lat, następujących po roku, w którym 

odbył się Przejazd. 

 

Klauzula informacyjna dla Uczestnika 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawskie Centrum Kultury z siedzibą                   

w Inowrocławiu (88-100), przy ul. J. Kilińskiego 16; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Przejazdu, 

wskazanego w powyższej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, a także celach 

informacyjnych i marketingowych Administratora; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy następujących po miesiącu, 

w którym odbył się Przejazd, a w przypadku uzyskania nagrody – przez okres 6 lat, następujących 

po roku, w którym odbył się Przejazd.;  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu     

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed       

jej cofnięciem; 

5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

uczestnictwa w Przejeździe;  

http://www.kckino.pl/


6. w razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: kontakt@kckino.pl 

(dane kontaktowe Administratora); 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych; 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 

Potwierdzam zapoznanie się: 

Data…………………………… Podpis …………………………………………… 


