MIASTO DĘBICA

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta Dębica – Organizator i firma Arkus&Romet Group –
Sponsor imprezy zapraszają do wzięcia udziału w przedsięwzięciu
rekreacyjno – sportowym, pod nazwą „BICYKLOMANIA 2019”.
Celem BICYKLOMANIAKÓW jest kreowanie rowerowej kultury oraz
bezpiecznej jazdy.
Dla wszystkich uczestników:
Termin przedsięwzięcia: 15 czerwca 2019 r.
Godzina: 9 00, sobotni poranek,
Zbiórka: Plac Solidarności, pomnik Jana Pawła II,
Trasa przejazdu: START: Plac Solidarności- skręt w prawo na ul. Kościuszki do
ronda ul. Kosynierów, Kosynierów do skrzyżowania z ul. Świętosława – skręt w
lewo, Świętosława do Kędzierz, Kędzierz prosto w stronę Jałowce, Skrzyżowanie
Drogi na Jałowce jedziemy prosto na Kozłow, Kozłów kierujemy się do
skrzyżowania z DW985, postój przed przekroczeniem tej drogi, kierujemy sie w
stronę cmentarza w Kozłowie, UWAGA LINIA KOLEJOWA SOK !!!, za torami
kierujemy się w stronę drogi serwisowej koło A4 do Brzeżnica Zaborowie, drogą
serwisową jedziemy w stronę wiaduktu na A4, skręt w prawo, przejeżdżamy nad A4
i kierujemy się w stronę Paszczyny, skręt w prawo w kierunku Lubzina, Skręt w
prawo w kierunku cmentarz w Paszczynie, kierujemy się w stronę Olimp Labs, skęt
w prawo do ronda w Pustyni, postój na parkingu koło MULKS Pustynia około 30
min, UWAGA LINIA KOLEJOWA SOK !!!, Rondo Pustynia kierujemy się w stronę
Kędzierz, skręt w lewo ul. Świętosława, skrzyżowanie Świętosława – Kosynierów
skręt w prawo do ronda, na rondzie prosto na aleje Jana Pawła, skrzyżowanie ul.
Słoneczna skręt w lewo, słoneczna do ronda ul. Fabryczna, skręt w prawo do
skrzyżowania z ul. 1 Maja, skręt w lewo do ul. Ignacego Lisa, skręt w lewo /uwaga
jazda pod prąd!!!/ do Hali Sportowej Wisłoka. META

Czas przejazdu: ok. 3 h
Długość trasy w jedną stronę: około 30 km
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Docelową grupą organizowanego przejazdu jest młodzież szkół, do których
kierowany jest ten projekt.
Organizacyjnie, zachęcamy Państwa do uczestnictwa przez wytypowanie
grupy osób reprezentujących Państwa instytucje.
Zapraszamy do propagowania zdrowego stylu życia i rowerowej kultury.

Kontakt dla zainteresowanych:
Urząd Miejski w Dębicy, Wydział Promocji
tel. ( 14 ) 683 - 82 – 39 ,
e-mail:
monika.rojek@umdebica.pl,
sylwia.gwozdz@umdebica.pl,
klaudia.stalec@umdebica.pl,
agata.sroczynska@umdebica.pl,
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REGULAMIN
PRZEJAZDU ROWERZYSTÓW PODCZAS
IMPREZY REKREACYJNO – SPORTOWEJ
PN. „BICYKLOMANIA 2019” W DNIU 15 CZERWCA 2019 r.
Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby
zachowania się uczestników, podczas imprezy rekreacyjno - sportowej pn.
”BICYKLOMANIA 2019”, której organizatorem jest Burmistrz Miasta Dębica.
1. Cele imprezy:
1.1. Integracja społeczności lokalnej oraz młodzieży szkół uczestniczących,
1.2. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz rowerowej kultury,
1.3. Propagowanie bezpiecznej jazdy wśród rowerzystów.
2. Nazwa imprezy:
Pielgrzymka rowerowa „BICYKLOMANIA 2019”
2.1.Organizator zapewnia służbę porządkową i informacyjną, wyróżniającą
się
identyfikacją
koszulek
firmowych
koloru
czarnego
z logiem firmy Romet.
Przed rozpoczęciem przejazdu organizatorzy i służby porządkowe
przekażą wszystkim uczestnikom zasady w/w przejazdu:
- Zachowanie bezpieczeństwa
- Zasady Ruchu drogowego
- Miejsc postojowych
- Pikniku na zakończenie przejazdu
2.2. Organizator zapewnia środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia
zgromadzenia: zabezpieczenie trasy przez służby policji, karetkę
pogotowia z opieką medyczną oraz techniczny wóz serwisowy.
Termin i miejsce.
Termin przedsięwzięcia: 15 czerwca 2019 r.
Godzina: 9 00, sobota
Zbiórka: Plac Solidarności, pomnik Jana Pawła II,
Trasa przejazdu: START :Plac Solidarności- skręt w prawo na ul. Kościuszki do
ronda ul. Kosynierów, Kosynierów do skrzyżowania z ul. Świętosława – skręt w
lewo, Świętosława do Kędzierz, Kędzierz prosto w stronę Jałowce, Skrzyżowanie
Drogi na Jałowce jedziemy prosto na Kozłow, Kozłów kierujemy się do
skrzyżowania z DW985, postój przed przekroczeniem tej drogi, kierujemy sie w
stronę cmentarza w Kozłowie, UWAGA LINIA KOLEJOWA SOK !!!, za torami
kierujemy się w stronę drogi serwisowej koło A4 do Brzeżnica Zaborowie, drogą
serwisową jedziemy w stronę wiaduktu na A4, skręt w prawo, przejeżdżamy nad A4
i kierujemy się w stronę Paszczyny, skręt w prawo w kierunku Lubzina, Skręt w
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prawo w kierunku cmentarz w Paszczynie, kierujemy się w stronę Olimp Labs, skęt
w prawo do ronda w Pustyni, postój na parkingu koło MULKS Pustynia około 30
min, UWAGA LINIA KOLEJOWA SOK !!!, Rondo Pustynia kierujemy się w stronę
Kędzierz, skręt w lewo ul. Świętosława, skrzyżowanie Świetosława – Kosynierów
skręt w prawo do ronda, na rondzie prosto na aleje Jana Pawła, skrzyżowanie ul.
Słoneczna skręt w lewo, słoneczna do ronda ul. Fabryczna, skręt w prawo do
skrzyżowania z ul. 1 Maja, skręt w lewo do ul. Ignacego Lisa, skręt w lewo /uwaga
jazda pod prąd!!!/ do Hali Sportowej Wisłoka META.

Czas przejazdu: ok. 3 h
Długość trasy w jedną stronę: około 30 km
4. Warunki uczestnictwa.
4.1. W pielgrzymce pt. Bicyklomania, której celem nadrzędnym jest
integracja społeczności lokalnej, biorą udział dzieci, młodzież, dorośli.
4.2. Nieletni rowerzysta może uczestniczyć w przejedzie jedynie pod
opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, grupy zorganizowane –
w przypadku szkół, wg wymogu zasad bezpieczeństwa, tj. dziesięciu
nieletnich uczestników i jeden dorosły opiekun.
4.3. Każdy nieletni uczestnik zobowiązany jest przedstawić pozwolenie od
rodzica do udziału w organizowanym przejeździe/wzór oświadczenia
w załączeniu /
4.4. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów
drogowych i ścisłego wykonywania poleceń służb porządkowych
i ratowniczych.
4.5. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower.
4.6. Warunkiem uczestnictwa w przejeździe jest posiadanie własnego
kasku rowerowego UWAGA!!! ( organizatorzy nie zapewniają kasków
rowerowych)
4.7. Zabrania się posiadania i spożywania podczas przejazdu napojów
alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
4.8. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest przestrzeganie zasad
niniejszego regulaminu oraz zasad ogólnie obowiązującej kultury
osobistej.
4.9. Do uczestnictwa uprawnia podpisanie listy startowej. Kwalifikowanie
uczniów do przejazdu odbędzie się na podstawie wpisania na listę
uczestników, dołączoną do regulaminu przez organizatora.
5. Nagrody
5.1. Na uczestników Bicyklomanii czekają nagrody ufundowane przez
Arkus& Romet Group Sp. z o.o . Każda zorganizowana grupa, która
liczyć będzie 40 i więcej uczestników otrzyma bon o wartości
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500 złotych na zakup roweru.
5.2. Dodatkowy bon na zakup roweru sponsor Arkus &Romet Group sp.
zo.o przekaże dla najliczniejszej grupy zorganizowanej, która będzie
uczestniczyła w Bicyklomanii.
5.3 Dla rodzin i zwycięskich drużyn biorących udział w konkursach
przewidziano zestawy gadżetów ufundowanych przez Arkus& Romet
Group Sp. z o.o .
5.4. Każdy uczestnik Bicyklomanii otrzymuje 30% rabatu na zakup roweru
lub akcesoriów rowerowych w firmowym salonie producenta
w Podgrodziu za okazaniem opaski z numerem Bicyklomanii.
5.5. Realizacja nagród: bonów o wartości 500 zł możliwa będzie w sklepie
producenta Arkus& Romet Group Sp. z o.o., Podgrodzie 32c, 39-200
Dębica wg następującej zasady:
Wygrane bony nie ulegają kumulacji, co oznacza, że każdy bon
jest realizowany oddzielnie;
Bony przeznaczone są do jednorazowej realizacji;
Bony, które są nagrodą w imprezie Bicyklomania nie łączą się
z innymi rabatami i promocjami.
6. Postanowienia końcowe.
6.1. Organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie
dojazdu i odjazdu uczestników na trasę i z trasy przejazdu.
6.2. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom przejazdu niezbędną
opiekę medyczną na czas trwania imprezy, napoje chłodzące i gorący
posiłek.
6.3. Warunkiem uczestnictwa jest podpisane oświadczenia o zapoznaniu
się z treścią
regulaminu w chwili rejestracji uczestnika.
6.4. Uczestnicy Bicyklomanii przyjmują do wiadomości, że wstęp w miejsca
odbywania się Bicyklomanii jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na
nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie
innego rodzaju zapisu ich wizerunku w związku z Bicyklomanią oraz na
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i
głosu w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym
Bicyklomanię. Pozyskane dane osobowe osób uczestniczących w postaci
ich wizerunku podlegać będą przetwarzaniu przez administratora, którym
jest Urząd Miejski w Dębicy, z siedzibą w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2.
Dane osobowe przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Imprezy oraz jej promocją, a także promocją miasta Dębicy. Organizator
utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji, promocji i reklamy
(imprezy i sponsorów). Wizerunek osób przebywających na terenie
imprezy może być utrwalany i rozpowszechniany dla celów
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dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Udział w imprezie
wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku.
6.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby zapoznające się z materiałami
promocyjnymi działalności miasta Dębicy. Każdy Uczestnik Bicyklomanii
posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. Uczestnik Bicyklomanii ma prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Dane uczestnika Bicyklomanii nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu
w jakim zostały zebrane przez Organizatora.
6.6. Nieznajomość regulaminu imprezy pn. „Bicyklomania 2019” nie będzie
uznawane przez organizatora jako wytłumaczenie.
7. Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych
7.1. Każdy zawodnik zgłaszając się do Bicyklomani podaje dane osobowe na formularzu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
7.2 Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, data urodzenia.
7.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informujemy, że:
- Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Urząd Miejski w Dębicy
z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, zwany dalej Administratorem, który
prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestnika,
-Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji imprezy i jej
promocji przez Organizatora i Sponsora Tytularnego w kontekście jego udziału w
organizacji imprezy, jej promocji i działań komunikacyjnych, na podstawie
wyrażonej przez uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
- Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom.
- Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
-Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres organizacji
i promocji imprezy.

6

MIASTO DĘBICA

7.4
Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Bicyklomani, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w nim,
7.5
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie.
7.6
Dane osobowe uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7.7
Dane osobowe uczestnika nie podlegają profilowaniu.
7.8
Uczestnik jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Bicyklomani.
7.9
Każdy pełnoletni uczestnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza w biurze zawodów poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Bicyklomani.
7.10 Każdy uczestnik powinien stosować się do poleceń organizatora, wolontariuszy oraz osób kierujących ruchem. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się
z regulaminem Bicyklomani i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
7.11 Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako osoby
stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania Jego zgody
umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
7.12 Przystępując do Bicyklomani Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie
swojego wizerunku przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż
szczegół całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego promocji na
wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
7.13 Pobranie numeru opaski i karnetu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapewniam opiekę nad niepełnoletnim (imię nazwisko dziecka)
……………………………………..……………………………………………………………
i wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w imprezie rekreacyjno - sportowej
„Bicyklomania 2019” w dniu 15 czerwca 2019 r. Jednocześnie zobowiązuję się do
egzekwowania od nieletniego, pozostającego pod moją opieką stosowania się do wszelkich
wskazówek i poleceń udzielonych przez Organizatora.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowanego podczas trwania Bicyklomanii 2019 i jednocześnie
przyjmuję wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów
związanych z realizacją Imprezy oraz jej promocją, a także promocją miasta Dębicy
i sponsora. Odbiorcami danych osobowych będą osoby zapoznające się z materiałami
promocyjnymi działalności miasta Dębicy. Każdy Uczestnik Bicyklomanii posiada prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik
Bicyklomanii ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane uczestnika
Bicyklomanii nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu, w jakim
zostały zebrane przez Organizatora.

Data:………………..……………………………………………………………………………………
/ czytelny podpis rodzica lub dorosłego opiekuna /
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW BICYKLOMANI 2019
Trasa przejazdu: Plac Solidarności- skręt w prawo na ul. Kościuszki do ronda ul. Kosynierów, Kosynierów do skrzyżowania z ul. Świętosława – skręt w lewo, Świętosława do Kędzierz,
Kędzierz prosto w stronę Jałowce, Skrzyżowanie Drogi na Jałowce jedziemy prosto na Kozłow, Kozłów kierujemy się do skrzyżowania z DW985, postój przed przekroczeniem tej drogi,
kierujemy sie w stronę cmentarza w Kozłowie, UWAGA LINIA KOLEJOWA SOK !!!, za torami kierujemy się w stronę drogi serwisowej koło A4 do Brzeżnica Zaborowie, drogą serwisową
jedziemy w stronę wiaduktu na A4, skręt w prawo, przejeżdżamy nad A4 i kierujemy się w stronę Paszczyny, skręt w prawo w kierunku Lubzina, Skręt w prawo w kierunku cmentarz w
Paszczynie, kierujemy się w stronę Olimp Labs, skęt w prawo do ronda w Pustyni, postój na parkingu koło MULKS Pustynia około 30 min, UWAGA LINIA KOLEJOWA SOK !!!, Rondo
Pustynia kierujemy się w stronę Kędzierz, skręt w lewo ul. Świętosława, skrzyżowanie Świetosława – Kosynierów skręt w prawo do ronda, na rondzie prosto na aleje Jana Pawła,
skrzyżowanie ul. Słoneczna skręt w lewo, słoneczna do ronda ul. Fabryczna, skręt w prawo do skrzyżowania z ul. 1 Maja, skręt w lewo do ul. Ignacego Lisa, skręt w lewo /uwaga jazda pod
prąd!!!/ do Hali Sportowej Wisłoka.

Lp.

Imię i nazwisko
uczestnika

Rok
urodzenia

Numer karnetu
i opaski

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz
oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć
i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanego podczas trwania Bicyklomanii 2019
i
jednocześnie
przyjmuję
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów
związanych z realizacją Imprezy oraz jej promocją, a także
promocją miasta Dębicy i sponsora. Odbiorcami danych
osobowych będą osoby zapoznające się z materiałami
promocyjnymi działalności miasta Dębicy.
Każdy
Uczestnik Bicyklomanii posiada prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich
sprostowania,
usunięcia
lub
ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Uczestnik Bicyklomanii ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Dane uczestnika Bicyklomanii nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane
profilowaniu.
Dane
osobowe
będą
przechowywane przez okres realizacji celu, w jakim
zostały zebrane przez Organizatora.
Opiekun: imię i nazwisko –podpis
(oświadczenie w załączeniu)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
39.
40.
………………………………………….
(podpis osoby delegującej)
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