REGULAMIN
XIII Zlotu Miłosników Rowerów Poziomych
Zamek Grodziec 2020.

I.

CEL ZLOTU:

1. Spotkanie towarzyskie użytkowników i entuzjastów rowerów poziomych.
2. Popularyzacja rowerów poziomych.
3. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych
Krainy Wygasłych Wulkanów i okolic.
4. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
5. Rozwój turystyki rowerowej.
6. Integracja społeczności rowerzystów skupionej wokół www.forum.poziome.pl.
7. Propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i wiedzy o
kodeksie drogowym.
8. Zlot przede wszystkim przewidziany jest dla posiadaczy rowerów poziomych
lecz dozwolone są również inne pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
II. TERMIN :
23 czerwca 2020 - 28 czerwca 2020.
wtorek-środa-czwartek-piątek-sobota-niedziela.
III. ORGANIZATOR:
Osobą odpowiedzialną za organizację zlotu jest Dariusz Dudyński ("Nahtah")
Kontakt: 501 138 297, darkdedudis@wp.pl
Internet: www.zlotpoziomek.pl
IV. BAZA:
Zamek Grodziec,
Grodziec 111, 59-516 Zagrodno. www.grodziec.net

V. PROGRAM:
Program Imprezy dostępny na stronie : www.zlotpoziomek.pl w zakładce PROGRAM.
VI. NOCLEG
Bazą noclegową jest Zamek Grodziec.
Nocleg jest możliwy w komnatach zamkowych oraz w namiocie na podzamczu.
W celu rezerwacji noclegu w komnatach zamkowych, nalezy wypełnić formularz rejestracyjny na
stronie www.zlotpoziomek.pl w terminie do 20 lutego 2020.
Istnieje możliwość zapisów na zlot także po 20.02.2020 - w takim przypadku możliwy jest nocleg
w namiocie na podzamczu lub w sali rycerskiej z własnym śpiworem i karimatą.
uczestnik opłaca pobyt samodzielnie zgodnie z zasadami działania Zamku.
Rezerwacja dotyczy tylko miejsc noclegowych w zamku.
Pobyt w namiocie opłacamy na miejscu.
Cennik zamieszczony jest na stronie informacyjnej Zamku Grodziec:
http://grodziec.net/dla-turysty/noclegi .
VII. WYŻYWIENIE:
Wyżywienie uczestnicy przygotowują samodzielnie na terenie Zamku lub korzystają z
ogólnodostępnej sieci sklepów, barów i restauracji po drodze na trasach przejazdów.
VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zlocie biorą udział osoby, które dokonały zgłoszenia na przygotowanym przez organizatora
formularzu rejestracji do dnia 20 lutego 2020. Istnieje możliwość zapisów na zlot także po
20.02.2020 - w takim przypadku nocleg należy zorganizować we własnym zakresie .
2. Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest tożsame z akceptacją niniejszego
regulaminu.
3. Osoby dorosłe uczestniczą w rajdzie indywidualnie, a osoby niepełnoletnie tylko pod opieką
rodziców lub opiekunów. Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi
uczestnikami rajdu.

4. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w wycieczkach zlotowych tylko pod warunkiem
dostarczenia organizatorowi podpisanej zgody rodzica lub opiekuna.
Wzór zgody w załączeniu do niniejszego regulaminu.
5. Każdy z uczestników zlotu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy
niepełnoletni biorą udział na całkowitą odpowiedzialność opiekunów prawnych.
IX. OBOWIAZKI UCZESTNIKA ZLOTU
1. Przestrzeganie regulamin zlotu.
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika zlotu, przewodnika grupy
oraz poleceń wydawanych przez służby porządkowe.
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się rowerem po drogach.
4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia), prawa jazdy
lub dowodu osobistego.
5. Stosowanie się do zakazów:
a) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
b) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych, wydmach i terenach
prywatnych,
c) wcześniejszego opuszczania trasy bez powiadomienia przewodnika grupy.
6. Posiadanie telefonu komórkowego z numerem przekazanym na zgłoszeniu rejestracyjnym.
7. Uczestnicy tras zlotowych powinni posiadać niezbędne picie i jedzenie.
8. Uczestnicy tras zlotowych powinni być ubrani w sposób odpowiedni do warunków
atmosferycznych w dniu rajdu.
9. Podzas pobytu na Zamku, przestrzeganie zasad określonych w regulaminie Zamku Grodziec.
W szczególności przepisów przeciwpożarowych, stosowanie się do poleceń kierownictwa Zamku
w sprawach dotyczących pobytu na jego terenie.

X. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w sposób nie utrudniający
poruszania innym użytkownikom drogi.

3. Uczestnicy trasy turystycznej poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.
4. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
5. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą
odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom
ruchu.
6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
7. Rowery powinny być przygotowane do jazdy zgodnie z przepisami oraz ze szczególną troską
o poprawienie ich widoczności na drogach - zalecane: elementy odblaskowe, jaskrawe
chorągiewki ponad głową rowerzysty, mocne światła używane również w dzień.
8. Podczas jazdy rowerem, zaleca się używanie kasku ochronnego

XI. SWIADCZENIA ORGANIZATORA NA RZECZ UCZESTNIKÓW
ZLOTU
1. Zaplanowanie i przygotowanie zlotu od strony organizacyjnej.
2. Uruchomienie i prowadzenie internetowej strony informacyjnej: www.zlotpoziomek.pl
3. Pośrednictwo między kierownictwem Zamku Grodziec a uczestnikami i pomoc we
wszelkich sprawach dotyczących rezerwacji i samego noclegu.
4. Przygotowanie, sprawdzenie tras rajdów zlotowych.
5. Zapewnienie dostępności map dla wszystkich tras.
6. Zapewnienie przewodników prowadzących każdą wycieczkę zlotu.
7. Zapewnienie dla każdego uczestnika pamiątkowej koszulki zlotowej
8. Zaplanowanie i przygotowanie bazy żywieniowej na trasach przejazdu, zgodnie z programem
zlotu.
9. Zapewnienie możliwości spożycia gorącego posiłku podczas wieczornego spotkania w bazie
zlotu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w rajdzie jest dobrowolny.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ruchu oraz
zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
3. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście, za osoby nieletnie w całości odpowiada opiekun prawny.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
rajdu.
5. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada.
6. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
7. Organizator zaleca posiadanie przez uczestników ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej i nieszczęśliwych wypadków.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów zgodnie z
odnośnymi przepisami.
9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
10. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia od jego przestrzegania.
11. Osoba nie przestrzegająca regulaminu może zostać przez organizatora, kierownika trasy lub
przewodnika grupy wykluczona z dalszego uczestnictwa w zlocie.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Każdy z uczestników XIII zlotu rowerów poziomych organizowanego w dniach 23 – 28
czerwca 2020 na Zamku Grodziec, poprzez osobistą decyzję o udziale w imprezie, wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych wizerunkowych oraz ich
umieszczanie w postaci zdjęć i filmów na stronie http://www.forum.poziome.pl/ oraz
http://www.zlotpoziomek.pl/ wraz z informacjami podsumowującymi organizację i przebieg
zlotu.

Ponadto informuje się, że :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dariusz Dudyński, darkdedudis@wp.pl , tel:
501 138 297.
2. Dane zbierane są za dobrowolną zgodą osób, których te dane dotyczą, lecz niezbędne do wykonywania
obowiązków prawnych administratora, których realizacja jest związana z obowiązkiem zebrania danych od
osoby, której dane dotyczą.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

