
REGULAMIN  

RAJDU ROWEROWEGO „WOJENNYM SZLAKIEM – EDYCJA IV” 

 

 

Organizatorzy: 

1. Organizatorem rajdu jest Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi  

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Strefa Rowerowa Brzeziny. 

 

2. Cele rajdu 

Celem rajdu jest upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci narodowej oraz bohaterach                    

i wydarzeniach związanych z walką i męczeństwem narodu polskiego. Zachęcenie uczestników 

wycieczki do oddania hołdu lokalnym bohaterom walk o wolność i niepodległość Polski 

poprzez aktywną formę wypoczynku.   

Ponadto rajd stwarza możliwość dla osób nie związanych na co dzień z Instytutem Pamięci 

Narodowej do zapoznania się ze specyfiką pracy i działalnością Instytucji. 

 

3. Termin i trasa rajdu 

Data: 11 września 2022 r. (niedziela), godz. 9.30 

Dystans: 63 km 

Start: Koluszki, skwer im. Koła Polskiej Macierzy Szkolnej (przy stacji PKP) 

Trasa: Koluszki – Felicjanów – Słotwiny – Redzeń Nowy – Węgrzynowice – Żelechlinek – 

Budziszewice – Będzelin – Kaletnik – Gałków Duży 

 

4. Warunki uczestnictwa 

4.1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem, jego przestrzeganie 

oraz stosowanie się do zaleceń i decyzji organizatorów Rajdu.  

4.2.Rajd nie ma charakteru komercyjnego, udział w nim jest bezpłatny. 

a) Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udziału w rajdzie. Organizatorzy zapewniają 

uczestnikom: 

 poczęstunek,                                                                              

 upominki dla uczestników. 

4.3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział  w rajdzie tylko pod opieką i na odpowiedzialność 

osób dorosłych.  

4.4. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie 

zadbać o pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką 

tejże osoby w danym dniu. Organizator ani osoba prowadząca nie bierze odpowiedzialności za 

żadne zdarzenia i szkody wynikłe podczas tej opieki.  

4.5. Każdy uczestnik wycieczki musi znać przepisy ruchu drogowego i stosować się do nich.  

4.6.. Uczestnik wycieczki musi posiadać sprawny rower, a także odpowiednie akcesoria do jego 

naprawy w przypadku awarii.  

4.7. Uczestnicy przed wzięciem udziału w rajdzie powinni ocenić swoją kondycję co do 

dystansu i ukształtowania terenu trasy.  

 

5. Ubezpieczenie  
Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i nie będą ubezpieczeni przez 

organizatorów. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 



6. Obowiązki uczestników: 

6.1. W czasie rajdu nie wolno wyprzedzać osoby prowadzącej bez jej wyraźnej zgody.                              

Przy większej liczbie uczestników prowadzący wyznacza doświadczoną osobę zamykającą 

grupę.  

6.2. Niedopuszczalne jest odłączanie się od grupy bez powiadomienia osoby prowadzącej.  

 

7. Podczas rajdu zabrania się:  

a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających, 

b) zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, 

c) niszczenia przyrody. 

 

8. Odpowiedzialność organizatora: 

a) Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe  

w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

b) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy 
i za szkody wyrządzone przez uczestników, 

c) Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za zły stan techniczny sprzętu 

uczestnika. Nie zapewnia serwisu technicznego i nie ma obowiązku przerywania 

wycieczki oraz organizowania transportu zastępczego.  

 

9. Relacja z rajdu zamieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatora                                  

i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz Strefy Rowerowej 

Brzeziny. Niektóre zdjęcia wykorzystane będą również do celów promocyjnych.  

 

10.  Zgłoszenia: wypełnia się według odpowiednio załączonej dokumentacji: 

a) Karta zgłoszenia uczestnika powyżej 16 roku życia  - załącznik nr1, 

b) Karta zgłoszenia uczestnika do 16 roku życia - załącznik nr2, 

c) W przypadku uczestnika do 16 roku życia kartę zgłoszenia podpisuje rodzic/ opiekun 

prawny dziecka  

d) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08.09.2022 r., pod adresem: 
anna.jozwik@ipn.gov.pl lub tel. 42 616 27 49. 

 

11. Postanowienia końcowe: 

a) Za nieprzestrzeganie zasad ustalonych przez Organizatora oraz za łamanie przepisów 

prawa, Organizator rajdu może podjąć decyzję o wykluczeniu uczestników                                     

z uczestnictwa w rajdzie. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia uczestnika powyżej 16 roku  

2. Karta zgłoszenia uczestnika do 16 roku życia 

3. Trasa rajdu  

 

 

 



 

Załącznik nr 1 Regulaminu  

 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnika powyżej 16 roku życia 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika 

............................................................................................................................. .....................   

 

 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu Rajdu Rowerowego „WOJENNYM 

SZLAKIEM – EDYCJA IV”, organizowanego przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk                         

i Męczeństwa IPN w Łodzi i w pełni akceptuję jego postanowienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                       …………………………………………………….. 

(miejscowość, data)                                              (czytelny podpis uczestnika rajdu)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 Regulaminu  

 

Karta zgłoszenia uczestnika do 16 roku życia 
 

 

Imię i nazwisko dziecka 

.................................................................................................................................................. 

Wiek dziecka ................................................................................................................................................. 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Rajdzie Rowerowego „WOJENNYM SZLAKIEM 

– EDYCJA IV”, organizowanego przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk  i Męczeństwa 
IPN w Łodzi i w pełni akceptuję jego postanowienia.  

 

 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu Rajdu Rowerowego „WOJENNYM 

SZLAKIEM – EDYCJA IV”, organizowanego przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk                         

i Męczeństwa IPN w Łodzi i w pełni akceptuję jego postanowienia. 

 
 Oświadczam, że wyznaczam na osobę czasowo odpowiedzialna za mojego syna/moją córkę* w 

trakcie trwania rajdu w dniu 11.09.2022 r. Pana/Panią* _________________________________ . 

 

 

...................................................................                 …………………………………………. 

    (miejscowość, data)                                             (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obowiązek informacyjny 

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Rajdzie Rowerowym „WOJENNYM 

SZLAKIEM – EDYCJA IV”, organizowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk 

i Męczeństwa IPN w Łodzi. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) 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, dalej: RODO oraz art. 53 pkt.5 

Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – KŚZpNP.  

Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:                

ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia 

odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, 

w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych 

osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym 

dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratora 

danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.  

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia 

oraz zakończenia publikacji relacji z wydarzenia na stronach internetowych organizatora                         

i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz w publikacjach                             

i materiałach multimedialnych Instytutu, a następnie przechowywane zgodnie z terminami 

określonymi w obowiązującym w Instytucie Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo przenoszenia danych.  

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

          


