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REGULAMIN UDZIAŁU W WIRTUALNYM RAJDZIE ROWEROWYM „POLSKA-ROSJA”, 

ORGANIZOWANYM Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA WSPÓŁPRACY I 30-LECIA INTERREG 

 

    § 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Celem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w wirtualnym rajdzie rowerowym 

„Polska-Rosja”, zwanym dalej „rajdem rowerowym” organizowanym przez Wspólny 

Sekretariat Techniczny (WST) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, 

w dniach 18-27.09.2020 r.  

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników rajdu rowerowego. Każdy uczestnik 

rajdu rowerowego zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Rajd rowerowy organizowany jest z okazji Europejskiego Dnia Współpracy oraz obchodów 30-

lecia Interreg. Interreg to inicjatywa wspólnotowa uruchomiona przez Komisję Europejską, 

obejmująca programy europejskiej współpracy terytorialnej. Jej głównym celem jest dążenie 

do tego, aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz 

integracji europejskiej, a wzajemna współpraca wzmacniała spójność społeczno-gospodarczą 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu  

Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, a także na stronie internetowej 

organizatora: www.plru.eu. 

5. Organizatorem rajdu jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 z siedzibą w Olsztynie, ul. Głowackiego 14, zwany 

dalej „Organizatorem”. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 funkcjonuje ramach Centrum Projektów Europejskich 

z siedzibą Warszawie, ul. Domaniewska 39a. 

6. W wirtualnym rajdzie rowerowym może wziąć udział każdy. Rajd ma charakter otwarty. 

7. Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia uczestniczą w rajdzie na wyłączną 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników rajdu. 

8. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. 

§ 2 
Zasady postępowania w trakcie rajdu rowerowego 

http://www.plru.eu/
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Rejestracja 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie rowerowym odbywa się poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego do 09.09.2020 r. oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu 

Liczba miejsc jest ograniczona. W wydarzeniu może wziąć udział jedynie 50 uczestników (25 

osób z Polski i 25 ze strony rosyjskiej). 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1, paragrafie 2 zawiera imię i nazwisko, nazwę instytucji, 

adres, na który ma zostać wysłany zestaw startowy wraz z numerem, województwo, 

narodowość, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. 

3. Osoby, które zgłosiły swój udział w wirtualnym rajdzie rowerowym zgodnie z pkt. 1, 

paragrafem 2 i otrzymały potwierdzenie drogą mailową/ telefoniczną do dnia 11.09.2020 r., 

zwani są dalej „uczestnikami”. 

4. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w wirtualnym rajdzie rowerowym, uczestnicy otrzymają 

zestaw startowy wraz z numerem startowym, które będą wykorzystane podczas rajdu. 

5. Organizator zastrzega, że osoby, które nie dokonały rejestracji zgodnie z pkt. 1, paragrafem 2 

nie będą mogły uczestniczyć w rajdzie rowerowym. 

Obowiązki do spełnienia 
 

1. Następujące obowiązki muszą być spełnione żeby wziąć udział w rajdzie rowerowym: 

• każdy uczestnik biorący udział w wirtualnym rajdzie rowerowym musi indywidualnie 

przejechać rowerem dystans co najmniej 10 kilometrów w dowolnym miejscu w 

jednym z trzech województw w Polsce: podlaskim, warmińsko-mazurskim, 

pomorskim lub w Obwodzie Kaliningradzkim, w ciągu jednego dnia. Ramy czasowe na 

udział w rajdzie to: 18.09.2020 – 27.09.2020; 

• podczas rajdu należy mieć uruchomioną odpowiednią aplikację rejestrującą 

pokonywany dystans. Każdy uczestnik po indywidualnie przejechanym dystansie 

prześle print screen z aplikacji potwierdzający przejechany dystans. Print screen z 

aplikacji przedstawiającej przejechany dystans musi zostać przesłany na adres e-mail: 

katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu, do 28.09.2020; 

• każdy uczestnik musi zrobić sobie zdjęcie (selfie) najlepiej w miejscu 

zmodernizowanym/ modernizowanym w ramach Programu. Na zdjęciu musi być 

widoczne logo Programu, flaga UE oraz logo Interreg 30 years together. Selfie wraz z 

print screenem z aplikacji potwierdzającej przejechany dystans należy wysłać na 

powyżej wskazany adres e-mail do 28.09.2020. 

mailto:katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu
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W przypadku niespełnienia tych trzech powyższych warunków, udział w rajdzie 
rowerowym nie będzie uznany za ukończony. 

 
2. Harmonogram rajdu rowerowego: 

Ramy czasowe 

26 sierpnia – 9 września 2020 Rejestracja na wirtualny rajd rowerowy poprzez stronę 
internetową www.plru.eu  

11 września 2020 Potwierdzenie udziału przesłane za pośrednictwem  
e-maila 

15 września 2020 Przesłanie zestawu startowego wraz z numerem 
startowym 

18 września – 27 września 2020 Ramy czasowe na udział w rajdzie rowerowym 

15 października 2020 Wysłanie nagród 

 
§ 3  

Organizacja wirtualnego rajdu rowerowego 

1. Wszyscy uczestnicy wirtualnego rajdu rowerowego będą walczyć o nagrody główne. Nagrody 
główne otrzymają 3 osoby z Polski i 3 osoby z Rosji, które podczas wirtualnego rajdu 
rowerowego pokonają najdłuższy dystans. Komisja konkursowa przyzna również kilka nagród 
specjalnych za najlepsze selfie prezentujące współpracę i promujące Program Współpracy 
Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

2. Najlepsze selfie będą wybrane przez komisję konkursową nie wcześniej niż 29.09.2020 r. 

3. Główną nagrodą jest plecak, śpiwór i bidon. Za otrzymanie wyróżnień przyznane zostaną inne 
atrakcyjne nagrody, takie jak: bidony, poduszki podróżne i ściereczki do czyszczenia okularów. 

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej organizatora lub zostaną powiadomieni 
drogą e-mailową. Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą. 

5. Najlepsze selfie zostaną wybrane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora: 
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-
2020. 

6.  Komisja konkursowa będzie się składała z 3 osób. 

7. Komisja konkursowa może działać zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulacjami.  

8. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców na podstawie następujących kryteriów:  

• zdjęcie pokazujące współpracę; 

• wizualizacja Programu: logo Programu, flaga URE i logo 30 years of Interreg; 

http://www.plru.eu/
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• ogólny pomysł na wykonanie zdjęcia. 

9. Decyzja podjęta przez komisję konkursową jest ostateczna. Od decyzji komisji nie przysługuje 
odwołanie.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych (specjalnych) nagród. 

11. Bardziej szczegółowe informacji na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 
2014-2020 znajdują się na stronie internetowej Programu www.plru.eu. 

 
§ 4  

Zasady postępowania w trakcie rajdu rowerowego 
 

1. Wszystkich uczestników rajdu rowerowego obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 

stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników 

rajdu rowerowego. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu 

rowerowego lub w których brali oni udział. 

4. W trakcie wirtualnego rajdu rowerowego zakazane jest:  

a) niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, wszelkiego 
wyposażenia znajdującego się na trasie rajdu rowerowego; 

b) jakiekolwiek działanie, mogące stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa 
osób; 

c) niszczenie przyrody; 
d) zaśmiecanie trasy rajdu rowerowego oraz miejsc przyległych; 
e) głośne zachowywanie się; 
f) spożywanie substancji odurzających lub środków psychotropowych. 

 
5. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie rajdu: 

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów; 
b) materiałów wybuchowych; 
c) wyrobów pirotechnicznych; 
d) materiałów pożarowo niebezpiecznych; 
e) substancji odurzających lub środków psychotropowych. 

6. Każdy uczestnik oświadcza, że stan zdrowia uczestnika pozwala na podjęcie przez niego 
wysiłku związanego z uczestnictwem w wirtualnym rajdzie. 

7. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.  

http://www.plru.eu/
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8. Uczestnicy korzystają z własnego roweru, który powinien być sprawny technicznie oraz 
posiadać odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego. 

9. Uczestnicy poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

10. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 
odpowiada osobiście. 

 
§ 5 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników rajdu jest Centrum Projektów Europejskich  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, z którym można się skontaktować drogą 

elektroniczną pisząc na adres e-mail: cpe@cpe.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres wskazany 

powyżej oraz bezpośrednio w siedzibie instytucji. W sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych (w tym żądania związanego z realizacją praw wskazanych w § 5 ust. 6) 

można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@cpe.gov.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b) RODO, czyli akceptacji 

niniejszego Regulaminu (imię, nazwisko, nazwa instytucji, województwo, narodowość, telefon, 

adres e-mail) oraz art. 6. ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody udzielonej na wykorzystanie wizerunku. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

przedsięwzięcia. Wizerunki uczestników zostaną wykorzystane w celu promocji Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w publikacjach papierowych, na stronie 

internetowej, profilach w mediach społecznościowych oraz w prezentacjach multimedialnych. 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją i promocją 

wirtualnego rajdu rowerowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 

2014-2020. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez przeszkolonych oraz 

upoważnionych do tego pracowników oraz współpracowników Administratora. Mogą zostać 

także udostępnione odbiorcom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa 

(np. organom kontroli).    

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania terminu możliwości ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych a następnie przechowywane przez okres 5 lat, 

licząc od daty końcowego rozliczenia pomocy technicznej w ramach Programu.  

6. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie przetwarzania 

danych osobowych dotyczących swojej osoby. Ponadto, w związku z udzieloną zgodą może 

wycofać ją w każdym momencie przetwarzania.  

mailto:cpe@cpe.gov.pl
mailto:iod@cpe.gov.pl


 

 

  
 

 

6 
 

7. Dane osobowe w postaci wizerunku (selfie), które zostaną zarejestrowane podczas wydarzenia 

i opublikowane na portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej organizatora 

będą przetwarzane do czasu wycofanie zgody. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim. 

§ 6  
Postanowienia końcowe 

1. Organizator mają prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu 

uczestnicy zostaną powiadomieni.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do: dokonywania zmian w Regulaminie, przerwania, zmiany 

wydarzenia lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych 

zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej www.plru.eu.  

 

 

http://www.plru.eu/

