
REGULAMIN PRZEMĘCKIEGO DZIECIĘCEGO PIKNIKU  

ROWEROWEGO „ROWEREM DO LATA” 

06.06.2021r. 
 

1. Organizatorem wydarzenia jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. 

2. Miejscem zbiórki jest parking przy Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  

w Przemęcie. 

3. Uczestniczy przejazdu są uformowani w kolumnie dwurzędowej. Kolumnę stanowić będą 

25-osobowe grupy rowerzystów.  

4. Nad właściwym przemieszczaniem kolumny rowerzystów czuwać będą osoby 

wydelegowane przez organizatora oraz policja z KPP w Wolsztynie. 

5. Rozwiązanie kolumny rowerzystów nastąpi po dojeździe do miejsca zakończenia rajdu tj. 

parkingu przy Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. 

6. W rajdzie samodzielnie poruszać się mogą dzieci posiadające kartę rowerową. 

7. Trasa rajdu przebiega przez miejscowości: Przemęt –Siekówko- Kluczewo- Przemęt. 

8. Uczestnicy rajdu, są ubezpieczani od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 

9. Dzieci mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie pod opieką i w towarzystwie osób 

dorosłych, które odpowiadają za ich bezpieczeństwo. 

10. Każdy uczestnik, który jest uczulony lub musi otrzymać określone leki, ma obowiązek 

powiadomić o tym organizatora rajdu. 

11. Uczestnicy rajdu mają obowiązek bezwzględnie stosowania się do poleceń organizatorów 

i służb porządkowych we wszystkich sprawach związanych z organizacją rajdu oraz z 

ustalonymi zasadami rajdu. 

12. Uczestnik rajdu ma prawo zrezygnować z udziału w rajdzie w trakcie jego trwania bez 

prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za udział rajdzie. O rezygnacji z udziału w rajdzie 

uczestnik jest zobowiązany powiadomić organizatorów. 

13. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania porządku i czystości  

w miejscach postoju, a w szczególności do nie zaśmiecania terenu. 

14. Udział w imprezie Dziecięcy Przemęcki Rajd Rowerowy jest równoznaczny z deklaracją 

znajomości aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z SARS-CoV-2. 

15. Każdy uczestnik rajdu mający kontakt z osobą chorą na COVID-19 bądź przebywający za 

granicą w przeciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień rajdu jest zobligowany do 

niezwłocznego poinformowania organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość 

niedopuszczenia osoby do udziału w imprezie bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty. 



16. Udział w   imprezie Dziecięcy Przemęcki Rajd Rowerowy jest równoznaczny z deklaracją 

dobrego stanu zdrowia. 

17. Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników, którzy będą po 

spożyciu alkoholu , jak również osoby w stanie nietrzeźwym nie będą dopuszczone do rajdu 

oraz zostaną one wykluczone z dalszego uczestnictwa bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty. 

18. Kolumna rowerzystów uczestniczących w rajdzie zobowiązana jest do poruszania się 

jednym pasem ruchu z zachowaniem bezpiecznych odstępów miedzy rowerzystami. 

19. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

20. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie 

danych osobowych w związku z organizacją Dziecięcego Przemęckiego Rajdu Rowerowego, 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). [Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej, L z 2016 r., Nr 119, poz. 1]. 

21. Uczestnictwo w rajdzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie 

wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniu 

oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzenia oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych. 

 

 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa 
w imprezach organizowanych przez Gminne 

Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie 

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 
 

Przemęt dn. ……………………………… 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany…………………………………………………….……… 
(nazwisko i imię uczestnika wydarzenia) 

nr telefonu...….............................................................................................................................. 
nie miałem/am i nie mam kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie 

jest hospitalizowany i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych np. podwyższona 

temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy. 
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i 

Bibliotekę w Przemęcie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej. Oświadczam,iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie 

jest narażone moje zdrowie tj.: 
• mimo wprowadzonych w GCKIB w Przemęcie obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 

zakażenia COVID – 19, 

• w przypadku wystąpienia zakażenia uczestnika imprezy instytucja zostaje zamknięta do 

odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i 

najbliższe otoczenie zostają poddani kwarantannie, 
• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika wydarzenia, osoba ta 

zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, 

wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostaną powiadomione 

odpowiednie służby i inspekcje, 
• nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące. 
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie GCKiB w Przemęcie nie będę wnosił 

skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 
 
 

………………….…………..………………… 
(podpis uczestnika wydarzenia) 

 

 

 

 

 

 
 



Klauzula informacyjna 
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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy: 
Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w 
Przemęcie. 
Inspektor ochrony danych: Natalia Ratajewska tel: 783479791 
Cele i podstawy przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: 

 realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury; 
 zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych; 

 informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych; 
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

 promocji działalności i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej 
przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2018.0.994 t.j.) 

 realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.0.1983 t.j.) 

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą: 

 podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych 
dotyczących systemów informatycznych GCKIB w Przemęcie. 

 podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu 
Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: 

Urząd Miasta i Gminy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe 

 instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach 
przyznanego dofinansowania 
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
Okres przechowywania danych 

 Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której 
zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz.U.2019.0.553 t.j. ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 

także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 



wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej) 

 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe 
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) 
lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a) 

 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) 
Informacja o wymogu podania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane 

dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania 

danych 

 podanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e) jest niezbędne i 

jest 
wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów 

 podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale 

jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych 
osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe. 

 podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest 
wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku 
niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa 

w czynności, której zgoda dotyczy. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa 
w imprezach organizowanych przez Gminne 

Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie 

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 
 

Przemęt dn. ……………………………… 
 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 
………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwisko i imię dziecka) 
nie miał/a i nie ma kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny,otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie jest 

hospitalizowany i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. 

podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy. 
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne uczestnictwo dziecka, w wydarzeniu organizowanym przez Gminne Centrum 

Kultury i Bibliotekę w Przemęcie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Oświadczam, iż 

zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka  

i jego rodziny tj.: 
• mimo wprowadzonych w GCKIB w Przemęcie obostrzeń sanitarnych i wdrożonych 

wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 

zakażenia COVID – 19, 

• w przypadku wystąpienia zakażenia uczestnika imprezy instytucja zostaje zamknięta do 

odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny  

i najbliższe otoczenie zostają poddani kwarantannie, 
• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/uczestnika/pracownika 

placówki, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 

IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie 

powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz odpowiednie służby i inspekcje, 
• dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie GCKiB w Przemęcie nie 

będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom 

zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 
 

 

 

 

 

          ………………….…………..………………… 
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 
 



Klauzula informacyjna 
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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy: 
Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w 
Przemęcie. 
Inspektor ochrony danych: Natalia Ratajewska tel: 783479791 
Cele i podstawy przetwarzania 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: 

 realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury; 
 zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych; 

 informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych; 
 realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

 promocji działalności i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej 
przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2018.0.994 t.j.) 

 realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.0.1983 t.j.) 

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą: 

 podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych 
dotyczących systemów informatycznych GCKIB w Przemęcie. 

 podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu 
Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: 

Urząd Miasta i Gminy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe 

 instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach 
przyznanego dofinansowania 
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
Okres przechowywania danych 

 Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której 
zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz.U.2019.0.553 t.j. ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a 

także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 



wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej) 

 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe 
 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 zgodność przetwarzania z prawem ust. 1 lit. a) 
lub art. 9 przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ust. 2 lit. a) 

 prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) 
Informacja o wymogu podania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane 

dotyczą, 
jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 

 podanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 3 a), d), e) jest niezbędne i 

jest 
wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych prawnie celów 

 podanie danych osobowych, w celu o których mowa w pkt 3 b) nie jest obowiązkowe, ale 

jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie podadzą Państwo wymaganych danych 
osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe. 

 podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 c) jest dobrowolne i nie jest 
wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku 
niepodania danych osobowych nie będą mieli Państwo możliwości realizacji, uczestnictwa 

w czynności, której zgoda dotyczy. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


