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Regulamin Czernichowskiego Nocnego Kręcenia Rowerowego 
organizowanego przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów 

 
1. Organizatorem Czernichowskiego Nocnego Kręcenia Rowerowego, zwanego dalej Wydarzeniem, 

jest Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów, zwane dalej Organizatorem. 
2. Wydarzenie ma na celu promowanie jazdy na rowerze, poznawanie gminy Czernichów nocą oraz 

integrację uczestników. 
3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 
4. Uczestnikiem Wydarzenia może być każda osoba, która do 2 grudnia 2021 do godziny 23:59 zgłosi 

chęć udziału na adres mailowy: kontakt@rowerowyczernichow.pl i najpóźniej w dniu Wydarzenia 
ukończy 18 lat. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe 
(adres email i numer telefonu) uczestnika. W jednej wiadomości można zgłosić wiele osób. 

5. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy przejadą z przewodnikami trasę Czernichów – Przeginia 
Narodowa – Kłokoczyn – Rusocice – Kamień – Rusocice – Kłokoczyn – Przeginia Narodowa – 
Czernichów. Długość trasy to ok. 20 km. Trasa w większości prowadzi po drogach leśnych, 
gruntowych i szutrowych. W przypadku zainteresowania Uczestników, dodatkowym punktem 
trasy może być Rezerwat Kajasówka. 

6. Organizator zakłada spokojne tempo przejazdu, dostosowane do możliwości Uczestników. 
7. W trakcie Wydarzenia odbędzie się ognisko. Uczestnicy Wydarzenia organizują zasobniki 

ogniskowe we własnym zakresie (kiełbasa, pieczywo, scyzoryk, chusteczki nawilżone). Organizator 
zapewnia drewno, kije do ogniska, ketchup i musztardę . 

8. Wydarzenie odbędzie się 4 grudnia 2021 roku. Zbiórka Uczestników o 15:30 na parkingu przed 
Urzędem Gminy w Czernichowie. Wydarzenie rozpocznie się o 16:00. Przewidywany czas trwania 
Wydarzenia to 4 godziny. 

9. Uczestnicy Wydarzenie mają obowiązek posiadać: 
a. sprawny rower MTB/XC/TRAIL, 
b. kask, 
c. ciepłe ubranie, zwłaszcza buty i rękawice, 
d. minimum 2 lampy przednie (np. lampa na rowerze i czołówka), 
e. lampę tylną, 
f. zapasową dętkę, 
g. okulary rowerowe (przezroczyste lub żółte), 
h. odblaski. 

10. Organizator zaleca zabranie: 
a. bidonu z wodą, 
b. termosu z gorącą herbatą, 
c. jedzenia energetycznego. 

11. W trakcie Wydarzenia Uczestnicy nie mogą spożywać alkoholu. Osoba będąca pod wpływem 
alkoholu nie może brać udziału w Wydarzeniu. 

12. Organizator zapewnia podstawowe narzędzia do naprawy roweru. 
13. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Wydarzenia ubezpieczenia NNW. 
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadek drogowy z udziałem Uczestnika 

Wydarzenia oraz inne zdarzenia mające charakter losowy w czasie trwania Wydarzenia. 
15. Limit Uczestników w Wydarzeniu to 16 osób. 
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
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Klauzula RODO 

Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest Stowarzyszenie Rowerowy 

Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Podgórki 21 NIP: 9442270876. Dane osobowe przetwarzane 

będą tylko w celu przeprowadzenia Wydarzenia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora 

i będą przechowywane aż do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego 

z przepisów podatkowych lub rachunkowych). 

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów danych osobowych 
Uczestników Wydarzenia w/w Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia: 

 Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych. 

 Prawo do ich sprostowania, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe. 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania. 

 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez 
Administratora danych osobowych Uczestnika. 

 
 

Oświadczenie uczestnika Czernichowskiego Nocnego Kręcenia Rowerowego 
organizowanego przez Stowarzyszenie Rowerowy Czernichów 

 
Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
[imię i nazwisko oraz PESEL] 
 
oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w Czernichowskim Nocnym Kręceniu 
Rowerowym organizowanym 4 grudnia 2021 roku. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem/am się 
z treścią regulaminu Czernichowskiego Nocnego Kręcenia Rowerowego i akceptuję wszystkie zapisy 
regulaminu. 
 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 
i organizacją Czernichowskiego Nocnego Kręcenia Rowerowego nie ponoszą odpowiedzialności względem 
uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią podczas udziału w Czernichowskim 
Nocnym Kręceniu Rowerowym. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą 
osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw 
innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy  zrzekają się prawa dochodzenia prawnego 
lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem 
w Czernichowskim Nocnym Kręceniu Rowerowym. 
 
Data ……………………….. Czytelny podpis Uczestnika ………………………………………….……… 


