REGULAMIN III RAJDU ROWEROWEGO
„NA SZAGĘ PRZEZ PUSZCZĘ” LKP PUSZCZA NOTECKA

1. Organizatorzy:
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Potrzebowice
koordynator wydarzenia oraz Nadleśnictwa: Krucz, Wronki (RDLP w Pile), Międzychód,
Skwierzyna, Karwin (RDLP w Szczecinie), Sieraków, Oborniki (RDLP w Poznaniu).
Komandor rajdu: Łukasz Grupiński (Nadleśnictwo Potrzebowice)
Zastępca Komandora Rajdu: Grzegorz Kupka (Nadleśnictwo Wronki)
2. Współorganizator:
Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej przy Nadleśnictwie Potrzebowice;
3. Cel imprezy:
a) popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku na rowerach;
b) prezentacja walorów przyrodniczych terenów leśnych nadleśnictw wchodzących w skład
LKP „Puszcza Notecka”;
c) popularyzacja wykorzystania terenów Lasów Państwowych jako miejsca dla aktywnych
form odpoczynku i spędzania wolnego czasu;
d) promocja roweru, jako przyjaznego dla środowiska środka transportu;
e) prezentacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanych przez Lasy
Państwowe;
f) podnoszenie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych;
4. Miejsce, termin oraz dystans rajdu:
Termin rajdu: 28 sierpnia 2021 r. (sobota)
Miejsca startu i zakończenia:
Start: Bucharzewo „Chata Zbójców” ( Bucharzewo 64, 64-410 Sieraków) godzina 9:00
Zakończenie: Bucharzewo „Chata Zbójców” ( Bucharzewo 64, 64-410 Sieraków) około godziny
17:00 (dystans ok. 80 km)
Trasa prowadzi przez teren Nadleśnictw Sieraków, Międzychód, Karwin, Potrzebowice, Krucz,
Wronki.

5. Posiłki i napoje
W dniu imprezy na trasie rajdu zlokalizowane będą 2 punkty żywieniowe (co ok. 25 km)
z napojami i przekąskami w formie bufetu. Na zakończenie organizatorzy zapewniają ciepły
posiłek (obiad).
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6. Warunki uczestnictwa w rajdzie:
a) udział w rajdzie mogą wziąć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim i które
najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2021 roku ukończyły 16 lat;
b) warunkiem uczestnictwa osoby nieletniej (która do dnia 28 sierpnia 2021 roku nie
ukończyła 18 roku życia) jest posiadanie ważnej karty rowerowej oraz dostarczenie
pisemnej zgody prawnych opiekunów na udział w rajdzie (zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz pozostawanie pod opieką osoby dorosłej biorącej
na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo;
c) uczestnicy podczas weryfikacji danych przed startem muszą posiadać przy sobie dokument
tożsamości umożliwiający weryfikację daty urodzenia;
d) warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności
do udziału w rajdzie (stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz uiszczenie opłaty
startowej (wskazane jest posiadanie przy sobie wydrukowanego potwierdzenia przelewu):
e) zgłoszenie uczestnictwa następuje przez wypełnienie formularza dostępnego na stronach
internetowych Nadleśnictw wchodzących w skład LKP Puszcza Notecka:
www.krucz.pila.lasy.gov.pl
www.potrzebowice.pila.gov.pl
www.wronki.pila.lasy.gov.pl
www.oborniki.poznan.lasy.gov.pl
www.sierakow.poznan.gov.pl
www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl
www.miedzychod.szczecin.lasy.gov.pl
www.skwierzyna.szczecin.lasy.gov.pl
f) warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu
oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu;
g) wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi
prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył
i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Rajdzie
i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko, startując w Rajdzie na własną
odpowiedzialność.
h) uczestnicy zgłaszają się na miejscu startu 45 minut przed startem, zapisują się na listę
startową oraz potwierdzają to własnoręcznym podpisem na oświadczeniu
lub przekazaniem pisemnej zgody na uczestnictwo i odbierają pakiet startowy (w tym nr
uczestnika z zestawem do umieszczenia go na kierownicy roweru);
i) każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (ze względu na stan
gruntowych dróg leśnych organizatorzy zalecają rowery MTB- mogą wystąpić odcinki
wymagające przeprowadzenia roweru);
j) każdy uczestnik rajdu musi bezwzględnie posiadać kask ochronny, organizatorzy zalecają
posiadanie okularów ochronnych, rękawiczek i odzieży dostosowanej do warunków
atmosferycznych;
k) organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione jak również szkody,
osobowe, rzeczowe, i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu
rajdu;

2

l)

nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują
wykluczeniu z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa;
m) udział w rajdzie jest częściowo płatny.
n) uczestnicy rajdu są objęci ubezpieczeniem NNW.
7. Zasady bezpieczeństwa:
a) Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym;
b) W przypadku decyzji o wycofaniu się z rajdu w jego trakcie uczestnik zobowiązany
jest powiadomić o tym fakcie organizatora wysyłając SMS na podany na numerze
startowym numer telefonu kontaktowego;
c) wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych zobowiązani
są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego, poruszać się prawą
stroną drogi w odległości 30-50 cm od jej krawędzi;
d) w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji
na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania;
e) podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów;
f) każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony po upewnieniu się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany;
g) każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas
przejazdu przez skrzyżowanie;
h) w trakcie postoju nie wolno tarasować drogi;
i) jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 – 5 m odległości między rowerami,
a przy zjazdach od 15 do 30 m;
j) jadąc drogami publicznymi w kolumnie (maksymalnie 15 rowerów) należy zachować
200 m odległości między poszczególnymi grupami (art. 32 Kodeksu drogowego);
k) należy jechać równo i spokojnie w szyku, niedopuszczalne jest tarasowanie się, jazda
równoległa i ciągłe zmiany pozycji;
l) zabrania się ścigania pomiędzy uczestnikami oraz z innymi pojazdami;
m) zabrania się jazdy na jednym kole
n) zabrania się używania słów uważanych powszechnie za nieprzyzwoite;
o) zabrania się śmiecenia i zanieczyszczania terenu;
p) w trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków
odurzających;
q) za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik
drogi przyczyniający się w skutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia
zdarzenia;
r) organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu;
8. Zgłoszenia i opłata startowa.
a) Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronach internetowych wszystkich
współorganizujących imprezę nadleśnictw w terminie 23.07.2021-15.08.2021 r. Opłatę
startową w kwocie 50 zł od osoby należy uiścić do dnia 20.08.2021 r.
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Liczba miejsc ograniczona do 60 osób, o uczestnictwie decyduje
kolejność wpływu zgłoszenia.
b) Opłatę startową w wysokości 50 zł należy uiścić dopiero po otrzymaniu informacji
o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w rajdzie (ze względu na ograniczoną ilość miejsc)
na rachunek:
Nr konta:
14 8960 0003 0000 1023 2000 0030
Nazwa odbiorcy:
ZWIĄZEK LEŚNIKÓW POLSKICH W R.P.REG.PILSKIEGO
ZAKŁ.ORG.ZW.W N-CTWIE POTRZEBOWICE
Adres:
POTRZEBOWICE 1, 64-730 WIELEŃ
Tytułem:
Wpisowe- imię i nazwisko uczestnika
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty
startowej na innego uczestnika w przypadku rezygnacji z uczestnictwa
9. Informacje dodatkowe:
a) rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
b) uczestnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminu i zaleceń organizatorów;
c) każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ponosi wszystkie
konsekwencje spowodowanych przez siebie zdarzeń;
d) organizator zapewnia dla każdego uczestnika rajdu pamiątkowe medale, gadżety, napoje
oraz poczęstunek w formie bufetu w wyznaczonych punktach na trasie rajdu oraz ciepły
posiłek regeneracyjny na zakończenie rajdu;
e) organizatorzy nie zapewniają noclegów, dojazdów na miejsce startu i transportu rowerów;
f) organizatorzy zapewniają pomoc medyczną na trasie oraz doraźną pomoc serwisową
w odniesieniu do typowych rowerów i prostych napraw; w przypadku braku możliwości
kontynuowania jazdy, transport do najbliższej drogi publicznej.
10. Organizator może wykluczyć uczestnika z imprezy w przypadku:
a) nieprzestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego,
b) niebezpiecznej lub agresywnej jazdy, stanowiącej zagrożenie dla samego uczestnika
lub osób trzecich;
c) niekulturalnego zachowania;
d) stwierdzenia, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. Ostateczną decyzję
odnośnie zapisów Regulaminu, spraw nieuregulowanych w regulaminie oraz wykluczenia
z udziału w imprezie podejmie Komandor Rajdu lub jego Zastępca.
12. Zasady bezpieczeństwa
Zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów i GIS w sprawie zapobiegania zakażeniom
koronawirusem SARS-CoV-2 rajd będzie dostosowany do aktualnych wytycznych
i ograniczeń związanych z zapobieganiem zakażeniom koronawirusem. W związku
z powyższym Organizator zastrzega możliwość podzielenia rajdu na części dostosowane
do obowiązujących limitów ilościowych ludności biorących udział w wydarzeniach
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sportowych, na otwartej przestrzeni bądź do odwołania imprezy, w przypadku takiej
konieczności.
W rajdzie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy:
- są zdrowi, bez przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział rajdzie;
- w ciągu 14 dni nie zaobserwowali u siebie ani u osób w swoim otoczeniu żadnych objawów
koronawirusa;
- nie przebywający na kwarantannie.
Uczestnik oświadcza, że:
- Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku rajdu nie będzie wnosił żadnych roszczeń
wobec organizatora rajdu;
- Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego będzie dążył do zachowania
odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami rajdu;
- Wyraża zgodę na kontrolne sprawdzania temperatury ciała przez wyznaczone przez
Organizatora służby z użyciem bezdotykowego termometru;
- Przyjmuje do wiadomości, że nie ma gwarancji, że udział w rajdzie nie spowoduje
zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby SARS-CoV-2 oraz,
że ma świadomość, że ryzyko takie istnieje;
- Przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na możliwość niedopuszczenia do rajdu przez
Organizatora w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy SARS-CoV-2,
a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37,5
stopni Celcjusza;
- W toku trwania rajdu zgadza się na naruszenie reguły dystansu społecznego jeżeli
zaistnieje konieczność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. W takich sytuacjach
kontakt służb medycznych i służb Organizatora z Uczestnikiem odbywać się będzie z
zachowaniem wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa;
- Przyjmuje do wiadomości, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie
nieprawidłowych informacji w zakresie stanu swojego zdrowia lub zatajenie przeciwskazań
zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział w rajdzie, a także nie poinformowaniu
Organizatora o ich wystąpieniu. Uczestnikom przebywającym w biurze rajdu zalecamy
zakrywanie ust i nosa. Prosimy zawodników o nie gromadzenie się przed wejściem do biura
rajdu oraz zachowanie 2m odległości od rozmówcy. Przed startem zalecamy pomiar
temperatury ciała. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników imprezy, organizator
zapewni płyny do dezynfekcji rąk.
13. Ochrona wizerunku i danych osobowych:
a) W związku z realizacją wymogów Rozrządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 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 „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Potrzebowice
z siedzibą w Potrzebowicach 1, 64-730 Wieleń, tel. 67 256 25 26, e-mail:
potrzebowice@pila.lasy.gov.pl
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Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Nadleśnictwie Potrzebowice możliwy
jest pod adresem e-mail: iodpotrzebowice@pila.lasy.gov.pl
2) Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, adres
email, stan zdrowia) oraz wizerunkowe przetwarzane będą w celu rejestracji
uczestnictwa w imprezie, w ramach realizacji zadań związanych z edukacją
przyrodniczo – leśną i promocją wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej
gospodarce leśnej (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
3) Dane osobowe w ww. zakresie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby,
której dotyczą lub od opiekuna prawnego sprawującego bezpośrednią władzę nad
małoletnim.
4) Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym
wyżej opisanym celem przetwarzania.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt
2, Pani/Pana dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców, tj. jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego
LP, w tym Zakładowi Informatyki Lasów Państwowych. Dodatkowo dane mogą być
przekazane odrębnym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu
Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (podmioty przetwarzające).
6) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, ustalany
jest na podstawie obowiązujących w PGL LP przepisów kancelaryjnych.
8) Przysługuje Pani/Panu:
• prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz otrzymania ich kopii, osobowych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzania, które miało miejsce doi momentu wycofania zgody,
• prawo przenoszenia swoich danych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9) Pani/Pana dane
osobowe nie będą profilowane.
10) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji
celu określonego w pkt. 2.
b) Organizator Rajdu, Sponsorzy Rajdu są uprawnieni do wykorzystania wizerunku i
wypowiedzi poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek
i wypowiedzi będą wykorzystywane w materiałach reklamowych i promocyjnych Rajdu
oraz wydarzeń z nim związanych. Uczestnikom nie przysługują żadne gratyfikacja związane
z udostępnieniem wizerunku lub wypowiedzi.

6

Załącznik nr 1
do Regulaminu III Rajdu Rowerowego „NA SZAGĘ PRZEZ PUSZCZĘ”

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
Ja, niżej podpisana/ podpisany rodzic/ opiekun prawny wyrażam zgodę
na uczestniczenie mojego syna/ mojej córki:
Imię i nazwisko ……………........................................................................
Miejsce zamieszkania (miejscowość)............................................................
w III Rajdzie Rowerowym „Na szagę przez Puszczę”, organizowanym przez
nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego PUSZCZA
NOTECKA, który odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r.

Miejsce startu oraz zakończenia rajdu: Bucharzewo „Chata Zbójców”.

Oświadczam również, że obecny stan zdrowia mojej córki/ mojego syna pozwala
na wzięcie udziału w rajdzie rowerowym organizowanym przez nadleśnictwa
wchodzące w skład LKP Puszcza Notecka.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem Rajdu Rowerowego
i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.
Przyjmuję do wiadomości, że organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej
(w tym odpowiedzialności cywilnej) w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu
uczestników rajdu.

……….…………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2
do Regulaminu III Rajdu Rowerowego „NA SZAGĘ PRZEZ PUSZCZĘ”

Oświadczenie uczestnika Rajdu Rowerowego

Imię i nazwisko

………...……………………………………………………..………….

Miejsce zamieszkania (miejscowość)

.…………………………………………….........

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w III Rajdzie
Rowerowym „Na szagę przez Puszczę”, organizowanym przez nadleśnictwa
wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego PUSZCZA NOTECKA,
który odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r. oraz startuje w nim dobrowolnie
i na własną odpowiedzialność.
Miejsce startu oraz zakończenia rajdu: Bucharzewo „Chata Zbójców”.
Jednocześnie oświadczam, że organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej
(w tym odpowiedzialności cywilnej) w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu
uczestników rajdu.

…………………………………………
Czytelny podpis uczestnika
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