Regulamin Rajdu Rowerowego
„Nadbużańskim Tropem – Rowerem Wśród Natury”

1. Cel wydarzenia:





promocja tradycji i kultury łowieckiej,
promocja turystyki rowerowej i przyrodniczej,
promocja produktów regionalnych,
promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie.

2. Termin rajdu:
7 sierpnia 2022 r. /niedziela/
3. Organizatorzy wydarzenia:





Nadleśnictwo Mircze
Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
Gmina Mircze
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu

4. Partnerzy Wydarzenia:




Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Koła Łowieckie Powiatu Hrubieszowskiego
Katolickie Radio Zamość

5. Zgłoszenia:
Zgłoszenie można przesłać do dnia 3 sierpnia drogą mailową:
gbp.gok.mircze@gmail.com
lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu
ul. Kryłowska 18,
22-530 Mircze
tel. 84 66 344 83
6. Opis trasy:
Wyjątkowo malownicza trasa długości 37 kilometrów biegnie tuż przy wschodniej granicy Polski,
głównie drogami lokalnymi utwardzonymi szutrem lub gruntowymi, bez istotnych przewyższeń.
Nacechowana jest bogactwem przyrody, kultury i obecnością wielu cennych przyrodniczo
gatunków.
Start do przejazdu będzie poprzedzony przypomnieniem przepisów ruchu drogowego, zasad
poruszania się rowerem, sprawdzony przez serwisanta zostanie stan techniczny rowerów
i ustalona zostanie kolejność uczestników w kolumnie rowerowej. Elementami rajdu będzie:

realizowana w punktach spoczynkowych edukacja ekologiczna prowadzona przez leśników
i myśliwych, pobyt w ciekawych przyrodniczo miejscach, zwiedzanie lokalnych atrakcji
turystycznych.
Na mecie przeprowadzony będzie konkurs wiedzy z zakresu łowiectwa, leśnictwa i ochrony
przyrody. Rajd odbędzie się w oprawie polowania zbiorowego (zbiórka, odprawa, łowy, pokot) z
udziałem sygnalistów myśliwskich. Na trasie Rajdu rozmieszczone będą makiety zwierzyny łownej,
którą należy ustrzelić (sfotografować), dodatkowo punktowane będą zdjęcia spotkanej na trasie
zwierzyny.
7. Program rajdu:
12:00 Zbiórka na placu w Kryłowie
12:20 Start
14:20 Zakładany przejazd ostatniego uczestnika
14:40 – ogłoszenie wyników, dekoracje w poszczególnych kategoriach:
- drużynowej (3 osobowe zespoły w tym min. jedna kobieta)
- samorządowcy,
- koła łowieckie,
- koła gospodyń wiejskich.
Osoby, które ustrzelą najwięcej zwierzyny zdobędą tytuł króla/ królowej i vice króla/ królowej
polowania. Osobie z najmniejszą liczbą pozyskanej zwierzyny przypadnie zaszczytny tytuł króla
pudlarzy. Do konkursu króla/królowej polowania kwalifikowane jest pierwsze 30 osób, które
zameldują się na mecie rajdu.
8. Uczestnictwo:
 Osoby pełnoletnie posiadające rower i kartę rowerową lub prawo jazdy.
 obowiązuje limit miejsc (120 osób) o przyjęciu zgłoszenia decyduje jego kolejność.
 Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 Wszyscy zgłoszeni w obowiązującym limicie uczestnicy (120 osób) otrzymują pakiety
startowe
9. Postanowienia końcowe:










Uczestnicy będą ubezpieczeni przez organizatora.
Uczestnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych.
Rajd rozegrany zostanie przy ruchu częściowo ograniczonym.
Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
Organizator zapewnia pomoc uczestnikom rajdu w razie awarii roweru (samochód z
przyczepką). Awarię należy zgłosić pod nr tel. 694 472 502
Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora,




Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
Regulaminu,
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od
jego przestrzegania.

W załączeniu:
1. Mapa rajdu.
2. Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu Rowerowego
„Nadbużańskim Tropem – Rowerem Wśród Natury”

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rajdu Rowerowego
„Nadbużańskim Tropem – Rowerem Wśród Natury”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Rajd Rowerowy „Nadbużańskim Tropem – Rowerem Wśród Natury”

1. Dane personalne uczestnika:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..
tel. kontaktowy …………………………………………………………………………..
adres e-mail ………………………………………………………………………………
Formularz należy dostarczyć do dnia 3 sierpnia 2022 r. na adres e-mail:
gbp.gok.mircze@gmail.com lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka
Kultury w Mirczu, ul. Kryłowska 18,22-530 Mircze, tel. 84 66 344 83
Oświadczam, że: zapoznałem się z treścią Regulaminu Rajdu Rowerowego „Nadbużańskim Tropem –
Rowerem Wśród Natury” i akceptuję jego treść, powyższe dane są prawdziwe i aktualne, stan zdrowia
pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie rowerowym w dniu 7 sierpnia 2022 r., posiadam niezbędną wiedzę
i umiejętności poruszania się po drogach.
WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
Na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu, danych dotyczących wyników Rajdu Rowerowego „Nadbużańskim Tropem –
Rowerem Wśród Natury” przez Administratora – Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu (dalej GOK) oraz
mojego wizerunku w celu przeprowadzenia rajdu, upublicznienia jego wyników i fotorelacji zdjęciowej na
stronie internetowej gokmircze.pl, profilu GOK na portalu społecznościowym Facebook oraz dokumentach
wewnętrznych GOK (np. kronika) oraz kanałach dystrybucji współorganizatorów i partnerów rajdu
wymienionych w pkt. 3 i 4.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:
• wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie
przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została ona
udzielona.

…………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………
podpis

