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Projekt dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

ORGANIZATOR:
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
tel. 94 311 72 47
fax. 94 311 71 16
e-mail: zmigdp@parseta.org.pl
Osoba do kontaktu ze strony organizatora:
Remigiusz Spaleniak, tel. 94 716 63 39, 94 311 72 47 rs@parseta.org.pl
DATA RAJDU
Dwudniowy Rajd Rowerowy odbywa się w dniach 20-21.09.2019
ZAPISY:
Zapisy na rajd, odbywają się elektronicznie poprzez stronę www.parseta.org.pl.
Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej należy ją wydrukować podpisać i przesłać pocztą do dnia
14.09.2019, faxem (94) 311 71 16 lub pocztą elektroniczną e-mail: zmigdp@parseta.org.pl - liczba
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- uczestnicy rajdu muszą posiadać własne, sprawnie technicznie rowery, wyposażone zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
- wiek: ukończone 18 lat /osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie jedynie pod opieką osób
dorosłych, biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
- uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej
wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach. Organizatorzy nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez uczestnika rajdu.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:
- miejsce noclegowe Rymań.
- ciepły posiłek, obiad i kolacja 20.09.2019
- śniadanie, obiad 21.09.2019
- ciepły posiłek w drodze powrotnej w Gościnie 21.09.2019
- ubezpieczenie NW dla uczestników rajdu, dyplomy, pamiątki, nagrody dla uczestników
konkursów.
BAZA NOCLEGOWA: Hotel Pałac w Rymaniu i Hotel Polonez w Rymaniu.

Projekt dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

TRASA, PROGRAM RAJDU
Dzień I - 14.09.2018
Karlino – Gościno: 17,9 km
Gościno – Rymań: 15,9 km
Trasa Dodatkowa, opcjonalna
Rymań – J. Popiel: 7,5 km
J. Popiel – Rymań: 7,5 km
Dzień II - 15.09.2018
Rymań – Gościno: 15,9 km
Gościno – Karlino: 17,9 km
Pierwszy Dzień Rajdu (Piątek 20.09.2019)
10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników, formalności. HALA SPORTOWA „HOMANIT” w KARLINIE.
11.00 Zbiórka na parkingu przy Hali Sportowej Homanit w Karlinie. Otwarcie Rajdu, omówienie
zasad bezpieczeństwa i poruszania się po ścieżce rowerowej.
11.15 Wyjazd uczestników rajdu na trasę do Rymania.
Trasa: Karlino - Lubiechowo - Karścino - Pobłocie Wielkie - Myślino - Gościno - Pławęcino - Trzynik Rymań.
Postoje: Pobłocie Wielkie (Lisiny), Gościno (postój techniczny, przejazd przez drogę), Trzynik,
Rymań.
14.30 - 15.00 Przyjazd do Rymania, zakwaterowanie, gorący posiłek.
15.00 – 17.00 Czas Wolny
17.00 – 19.00 Gry i Zabawy integracyjne, Konkurs Wiedzy o Regionie
19.00 – 22.00 Kolacja, Grill.
Drugi Dzień Rajdu (Sobota 21.09.2019)
9.00 Śniadanie
10.30 Wyjazd do Gościna.
11.30 Ciepły posiłek - Centrum Sportu "Olimp" w Gościnie, przy stadionie.
15.00 Powrót do Karlina, zakończenie Rajdu.
Postoje: Pławęcino, Pobłocie Wielkie (Lisiny), Karlino.
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CELE RAJDU:
 integrowanie środowiska turystów - rowerzystów polskich i niemieckich
 zapoznawanie rowerzystów z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu
 popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki rowerowej
UCZESTNICY RAJDU ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie
dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
3. Rajd nie jest wyścigiem, więc się NIE ŚCIGAMY !!!
4. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym
do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i
spokojnie w szyku,
5. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie,
6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się
o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
7. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na
miejscu przystankowym, łące lub polanie,
8. Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
9. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy.

Uwaga: Prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
Na trasie rajdu zabrania się:
- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
- zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
- niszczenia przyrody,
- głośnego zachowywania się,
- zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 „X Międzynarodowy Rajd Rowerowy 2019. Polsko - Niemieckie Spotkania Integracyjne”, jest
imprezą otwartą, nieodpłatną o charakterze rekreacyjno-integracyjnym;
 od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia, umożliwiający uprawianie turystyki
rowerowej;
 osoby niepełnoletnie biorą udział w rajdzie jedynie pod opieką dorosłych opiekunów,
biorących na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo;
 picie alkoholu w czasie trwania rajdu jest niedozwolone;
 każdy pełnoletni uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność;
 kierownictwo rajdu ze względu na bezpieczeństwo uczestników i warunki pogodowe może
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zmienić, skrócić a nawet odwołać poszczególne etapy rajdu;

Podpisanie karty zgłoszeniowej lub listy startowej, potwierdza akceptację
niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za
szkody wyrządzone przez uczestników. Organizator NIE zapewnia transportu
osób i rowerów oraz zastrzega sobie możliwość zmian w programie rajdu.
Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Rajdu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, kod pocztowy 78-230 , e-mail:
zmigdp@parseta.org.pl, tel. 94 311 72 47 Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych
osobowych jest Inspektor Ochrony Danych.
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod@parseta.org.pl
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu zawarcia umowy wykonania usług (podstawa z art. 6 ust 1
lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. w celach archiwalnych (dowodowych)
będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu niezbędnym do ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO); gdy osoba, której
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom:
- w celu realizacji i rozliczenia projektu Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Al. Wojska Polskiego 184C/15, 71256 Szczecin
- w celu ubezpieczenia uczestników dla firmy ubezpieczeniowej Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
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