
 

 
Projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002311 pn. „Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację” 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Nysa 

„Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację”  

Bolesławiec 11-12.09.2021 r. 

 

REGULAMIN 

BIKE-ORIENT – Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację 

 

WSTĘP 

  

„Bike-Orient – Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację”, zwany dalej Rajdem, jest turystyczno-

rekreacyjnym rajdem organizowanym w ramach projektu  nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002784 pn. 

„Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa 

za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

Zadaniem Uczestnika Rajdu jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności przy 

ustawionych w terenie punktach kontrolnych. 

Szczegółowe informacje dotyczące rajdu dostępne są w biurze organizacyjnym: MOSiR Bolesławiec, 59-

700 Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, www.mosir.boleslawiec.pl, tel.: 75 732 3886, e-mail: 

zawody@mosir.boleslawiec.pl                                                            

 

1. CEL:  

1. Rozwój i zwiększenie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy w 

dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki 

2. Pobudzenie aktywności i integracja transgranicznych środowisk sportowych oraz poznanie 

partnerów i wspieranie lokalnej współpracy w obszarze sportu i rekreacji. 

3. Popularyzacja i poznanie środowiska oraz atrakcji przyrodniczych Bolesławca i okolic.  

4. Popularyzacja  i  upowszechnianie  rekreacji i turystyki rowerowej jako jednej z form 

aktywności  ruchowej. 

5. Rozwijanie umiejętności w zakresie orientacji w terenie i posługiwania się mapami.  

6. Promocja miast partnerskich oraz współpracy transgranicznej w Euroregionie Nysa. 

 

2. ORGANIZATOR 

 

Gmina Miejska Bolesławiec 

59-700  Bolesławiec, ul. Rynek 41 – Ratusz, www. um.boleslawiec.pl 

 

Miasto Czeska Lipa  

náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, www.mucl.cz    

 

Biuro organizacyjne: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu 

59-700 Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, www.mosir.boleslawiec.pl 

tel.  +48 75 732 3886, e-mail: zawody@mosir.boleslawiec.pl 

 

Biuro zawodów: 

czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 9.00 

 

3. DATA I MIEJSCE:  
 

11.09.2021 r., godz.10.00./ Rynek w Bolesławcu  

http://www.mosir.boleslawiec.pl/
http://www.mosir.boleslawiec.pl/
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4. PATRONAT Piotr Roman     –  Prezydent Euroregionu Nysa,  

    HONOROWY:         Prezydent Miasta Bolesławiec 

 

5. OSOBY   Mariusz Lickiewicz   - Kierownik Rajdu 

    FUNKCYJNE: Marta Stupiec   - Kierownik Organizacyjny 

   Zbigniew Kowalczyk   - Koordynator Projektu 

 

 7. UCZESTNICTWO:  

 

1. W zawodach mogą uczestniczyć  wszyscy  chętni bez względu wiek, miejsce zamieszkania, 

zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe z zastrzeżeniem, że dzieci i 

młodzież poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego.     

2. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów. 

3. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 

udziału w zawodach. W  przypadku  braku  badań  lekarskich  uczestnik   bierze  udział  na  

własną   odpowiedzialność (dotyczy zgłoszeń indywidualnych) i zobowiązany będzie do złożenia 

pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów. 

4. W związku z panującą sytuacją pandemiczną każdy uczestnik na terenie gdzie zlokalizowany jest 

start i biuro zawodów oraz na trasie Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 

zaleceń  zasad epidemiologicznych (dystans społeczny, maseczki/przyłbice)  

5.  W  przypadku  zgłoszeń  grupowych  (np. klub, szkoła,) za sprawdzenie  badań  lekarskich   

odpowiedzialność ponoszą  opiekunowie / trenerzy. 

6. Uczestnik powinien posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

7. W czasie rajdu uczestników obowiązuje znajomość i przestrzeganie: 

- obowiązujących przepisów ruchu drogowego, 

- aktualnie obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych w związku z wystąpieniem stanu 

pandemii. 

8. Każdy uczestnik ma obowiązek wpisać się na listę obecności przed startem rajdu (Biuro Zawodów) 

w godz. 9:00–9:45..  

9. Nie dopuszcza się do startu anonimowych uczestników. 

10. Uczestnik przed startem rajdu  ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, co 

potwierdza swoim podpisem na „karcie zgłoszeniowej”. 

11. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. 

12. Określa się limit uczestników na 150 osób. 

 

8. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA:  

Każdy uczestnik powinien posiadać: 

kask sztywny, sprawny, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami rower, naładowany i 

sprawny telefon komórkowy (w przypadku konieczności kontaktu z Organizatorem). 

 

9. ZGŁOSZENIA:  

1. Zgłoszenia należy składać wyłącznie na kartach zgłoszeniowych  stanowiących załączniki nr 1 lub 

2 do regulaminu. 

2. Karty zgłoszeń można pobrać  w Biurze Organizacyjnym (MOSiR, ul. Spółdzielcza 2, 

Bolesławiec) lub ze strony internetowej www.mosir.boleslawiec.pl. 

3. Zgłoszenia można złożyć osobiście w Biurze Organizacyjnym Rajdu  MOSiR, ul. Spółdzielcza 2 

w Bolesławcu lub przesłać pocztą elektroniczną email: zawody@mosir.boleslawiec.pl. 

http://www.mosir.boleslawiec.pl/
mailto:zawody@mosir.boleslawiec.pl
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4. Zgłoszenia zostaną zamknięte dniu 9.09.2021 r do godz.15.00 

5. Weryfikacja zgłoszeń nastąpi w dniu rajdu podczas podpisywania listy obecności. 

6. W wyjątkowych przypadkach organizatorzy dopuszczają możliwość zapisów w miejscu startu w 

dniu rajdu w godz. 9.00-9.45.. 

 

10. OPŁATY  

  

1. Udział w zawodach jest bezpłatny (nie obowiązuje opłata wpisowa) 

 2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

 

11. KATEGORIE

  

  

 

 

 

 

 

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia, a o pełnoletniości data urodzenia. 

 

12. Trasa Rajdu 

1. Trasa Rajdu prowadzi głównie po terenach leśnych Nadleśnictwa Bolesławiec. 

2. Z uwagi na fakt, rajd odbywa się odcinkowo również po drogach publicznych przy otwartym ruchu 

wszyscy uczestnicy rajdu mają obowiązek poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Za 

skutki ewentualnego naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście. 

3. Długość trasy obliczona według optymalnej drogi między punktami, uwzględniając przeszkody 

niemożliwe do przebycia wynosi około 20 km.  

4. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych jest dowolna i zależy od zamiaru uczestnika. 

5. Warunkiem ukończenia rajdu jest zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych w limicie czasu.  

6. Uczestnicy startują indywidualnie lub w zespołach – wybór formy indywidualnej lub zespołowej 

odbywa się w momencie zgłoszenia.  

7. Wszystkich Uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Rajdzie przed dotarciem do mety 

obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia 

mety. Numer telefonu do Organizatora podany będzie na mapie Rajdu.  

 

13. REALIZACJA RAJDU 

 

1. Mapy Rajdu 

Na starcie Rajdu każdy uczestnik (zespół) otrzymuje mapę topograficzną oraz Karty Startowe. Karta 

startowa może być częścią mapy z oznaczeniem punktów kontrolnych. 

Na mapie oznaczone będą w sposób wskazujący na ich umiejscowienie punkty kontrolne jakie 

powinny być odnalezione przez Uczestnika. Punkty kontrolne nie posiadają jakichkolwiek innych 

oznaczeń (np. współrzędnych) celem uniemożliwienia nawigowania do nich przy użyciu urządzeń 

nawigacji satelitarnej – ich używanie jest zabronione i niezgodne z duchem fair play.  

  

2. Punkty kontrolne 

indywidualne - wiekowe  

K1, M1 2008 r. i młodsi  K3, M3 2002 – 1981  

K2, M2 2007 – 2003  K4, M4 1980 - 1966  

starsi 

 

   K5, M5 1965 i starsi  

zespołowe  

Kategoria rodzinna  - grupowa   min. 3 osoby    
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Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (proporzec/lampion) wykonany w kształcie prostokąta 

o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze 

białym, drugi w kolorze czerwonym.   

Na każdym punkcie kontrolnym znajduje się przyrząd do potwierdzania jego odwiedzenia na 

otrzymanej Karcie startowej. Punkt kontrolny dodatkowo może być monitorowany przez osobę 

nadzorującą w celu prowadzenia kontroli potwierdzającej dotarcie Uczestnika do punktu 

kontrolnego. 

   

3. Warunki ukończenia rajdu 

  Uczestnik, aby mógł być sklasyfikowany w Rajdzie, musi: 

● dotrzeć do co najmniej jednego punktu kontrolnego  

● dotrzeć do mety przed jej zamknięciem, tj. określonym limicie czasowym, godzina podana 

zostanie na mapach Rajdu. 

● oddać kartę startową w stanie umożliwiającym Sędziemu Głównemu identyfikację potwierdzeń. 

 

4. Przestrzeganie postanowień regulaminowych 

Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Rajdu Sędziowie i Wolontariusze wyposażeni 

w odpowiednie identyfikatory. Każdy Uczestnik w momencie napotkania Sędziego lub 

Wolontariusza jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas 

weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu przejazdu. 

Sędzia lub Wolontariusz w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia,  

a Sędzia Główny zdyskwalifikować Uczestnika. 

 

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Rajdzie za: 

● podrabianie potwierdzeń na karcie startowej 

● korzystanie ze środków transportu (poza własnymi rowerami na trasach rowerowych) 

● korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy 

● dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych 

● niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK 

 

5. Protesty i odwołania 

1. Uwagi i odwołania Uczestnik może złożyć najpóźniej po 30 minutach po ukończeniu trasy. Po 

ogłoszeniu wyników protesty i odwołania nie będą rozpatrywane. 

2.  Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez Uczestnika/Zespołu 

zgłaszającego.  

3. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia Główny i organizator. 

 

      6. Zakończenie rajdu 

1. Meta rajdu zlokalizowana jest na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej w 

Bolesławcu (okolice wiaty festynowej) . 

2.Rajd  zakończony będzie wspólnym ogniskiem integracyjnym oraz konkursami z nagrodami.  

 

14. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 

 przestrzeganie regulaminu rajdu, przepisów ruchu drogowego

 posiadanie sprawnego, odpowiednio wyposażonego roweru

 stosowanie się do uwag i wskazówek prowadzących rajd

 poinformowanie organizatorów o ewentualnej rezygnacji z jazdy 

pozytywne nastawienie, dobry humor i chęć wspólnej zabawy 
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15. WYNIKI RAJDU 

1. W rajdzie zwycięża Uczestnik / Zespół, który pokonał trasę w najkrótszym czasie i prawidłowo 

oznakował Kartę startową. 

2. O kolejności Uczestników./ Zespołów decyduje w pierwszej kolejności ilość potwierdzonych 

punktów kontrolnych a następnie czas.  

 3. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty. 
 

16. NAGRODY   

- dyplomy, nagrody i upominki rzeczowe 

 - wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe certyfikaty uczestnictwa. 

- wśród wszystkich uczestników Rajdu rozlosowane będzie 5 rzeczowych nagród ceramicznych 
      

 Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo przyznania  nagród  dodatkowych. 
 

17. FINANSOWANIE 

- Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa 

za pośrednictwem Euroregionu Nysa 

-  Gmina Miejska Bolesławiec 
 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. 

2. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt i we własnym zakresie. 

3. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i nie  będą 

wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania 

imprezy. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika deklaracji przed startem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie trwania zawodów 

ewentualne wypadki i straty materialne powstałe nie z winy organizatora. 

5. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.  

Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego. Oraz zachować szczególną ostrożność 

mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Wszyscy Uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni poruszać się prawą stroną 

jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Za kolizje i wypadki podczas Rajdu 

ponosi odpowiedzialność Uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się w skutek naruszenia 

przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu 

6. Wszystkich uczestników obowiązuje odmeldowanie się po Rajdzie w jeden z poniżej podanych 

sposobów: 

- poprzez oddanie karty startowej w Bazie Rajdu 

- telefonicznie (numer kontaktowy podany jest na mapach Rajdu). 

7. Wszystkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny i organizator.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować 

uczestników w formie komunikatów ustnych  i pisemnych (Biuro zawodów).  

9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

10. Organizator informuje o możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi 

możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy i 

kibice imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę wchodząc na wydarzenie. Organizatorowi 

przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach 

emisji. 

11. Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
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klasyfikacji zawodów oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach 

wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacji projektu. 

12. Każdy uczestnik na terenie gdzie zlokalizowany jest start i biuro zawodów oraz na trasie Rajdu 

zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących zaleceń  zasad epidemiologicznych (dystans 

społeczny, maseczki/przyłbice)  

13. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Bolesławcu na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

 

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe: Administratorem Danych Osobowych jest Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy 

Zgorzeleckiej 52, 59 -700 Bolesławiec; 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych (kontakt: MOSiR w 

Bolesławcu, ul. Zgorzelecka 52, 59 -700 Bolesławiec, telefon 075 732 38 86, e-mail 

(sekretariat@mosir.boleslawiec.pl). 

 

Cele przetwarzania danych: Cele przetwarzania danych MOSiR wynikają z realizacji zadań ustawowych 

oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miasta Bolesławiec. Podstawę prawną przetwarzania  

stanowi ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o sporcie oraz inne akty prawne zobowiązujące  

Administratora do przetwarzania danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane  

osobowe w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia „Rodzinny Rajd Roweropwy na 

Orientację w ramach projektu „Euroregionalne sportowe i turystyczne imprezy na orientację oraz  

przyznania i wydania nagród. 

Informacja o odbiorcach danych: Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, 

kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak 

stanowią. Odbiorcami Państwa danych mogą być użytkownicy stron internetowej organizatorów oraz  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu, profilu organizatorów na  portalu społecznościowym 

Facebook. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane w mediach. Organizatorom 

przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich polach emisji. 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego: nie dotyczy. 

Okres, przez które dane osobowe będą przechowywane: Okres przechowywania danych osobowych 

wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Administratora do pozyskania                          i przetwarzania 

takich danych. Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest 

Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach. 

Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: nie dotyczy. 
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