9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
− uczestnicy zobowiązani są do posiadania roweru wyposażonego zgodnie
z Prawem o Ruchu Drogowym,
− uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zarządzeń Komandora Rajdu
i Organizatorów oraz zapisów niniejszego regulaminu,
− rezygnacja z udziału w Rajdzie po upływie terminu zgłoszenia nie upoważnia
do żądania zwrotu opłaty za Rajd,
− nie wzięcie udziału w Rajdzie nie upoważnia do zwrotu opłaty za Rajd,
− członkowie PTTK podlegają ubezpieczeniu zgodnie z zasadami określonymi
w zarządzeniu Sekretarza Generalnego ZG PTTK. Pozostali uczestnicy
ubezpieczają się indywidualnie,
− w czasie trwania Rajdu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przez uczestników osobom trzecim i odwrotnie,
− udział w Rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność,
− uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie swych wizerunków
w relacjach z przebiegu Rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach
promocyjnych organizatorów,
− ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
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1. CELE RAJDU:
− poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Gnieźnieńskiej,
− propagowanie wiedzy historycznej związanej z Pierwszą Stolicą Polski,
− wymiana doświadczeń i integracja miłośników turystyki rowerowej,
− propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez turystykę rowerową.
2. ORGANIZATORZY:
− Klub Turystyki Rowerowej PTTK GENESIS,
− PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej w Gnieźnie.

3. RAJD WSPIERAJĄ:
− Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce (w ramach IV
edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim),
−

Urząd Miasta Gniezna.

4. KIEROWNICTWO RAJDU:
Komandor:
Paweł Kubasik (kontakt po godz. 16.00, tel. 695 244 160)
Kwatermistrz:
Magdalena Kubasik,
Sekretariat:
Bożena Nowak,
Obsługa:
Ewa Bosacka, Beata Przybysławska, Marian Gdaniec, Jan
Kubasik.
5. TERMIN I BAZA RAJDU:
Rajd odbędzie się w terminie 21 - 23.06.2019
Baza Rajdu: Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,
ul. Powstańców Wielkopolskich nr 16 w Gnieźnie.
6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:
W Rajdzie mogą uczestniczyć turyści, którzy przesłali pocztą elektroniczną na adres:
ktrgenesis@op.pl do dnia 12.06.2019 r. wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia
oraz dowód wpłaty. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział wyłącznie
z opiekunem - osobą dorosłą.
Opłata za rajd (pełne świadczenia)
• Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) - 130 zł
• Pozostali uczestnicy - 140 zł
•
Opłata za rajd dla uczestników bez pełnych świadczeń (bez 2 noclegów,
2 śniadań i obiadokolacji):
• Członkowie PTTK (ważna legitymacja PTTK do wglądu) – 20 zł
• Pozostali uczestnicy – 25 zł
Opłatę za Rajd należy wnieść na konto bankowe: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110
0000 0403 9980 z dopiskiem GENESIS 2019 lub dokonać wpłaty w biurze PTTK
ul. Kościuszki 7 w Gnieźnie w każdą środę w godzinach 16.00-17.30.

Liczba uczestników ograniczona.
7. ŚWIADCZENIA:
− 2 noclegi - łóżko z pościelą w internacie (przy pełnych świadczeniach),
− 2 śniadania oraz obiadokolacja (przy pełnych świadczeniach),
− piątkowe zwiedzanie
− posiłek turystyczny na sobotniej trasie,
− wejście do MPP Gród w Grzybowie
− okolicznościowy znaczek rajdowy i odcisk pieczęci rajdowej,
− potwierdzenie punktów na KOT,
− wieczór integracyjny.
8. PROGRAM RAJDU:
Piątek 21.06.2019
− Godz. 16.00 przyjmowanie uczestników
− Godz. 17.30 powitanie uczestników Rajdu
− Godz. 18.30 wieczorny spacer po mieście
Sobota 22.06.2019
− Godz. 8.00 - 8.30 śniadanie (przy pełnych świadczeniach)
− Godz. 9.00 wyjazd na trasę rowerową, 63 km: Gniezno - Żydowo Grzybowo - Malczewo - Gniezno
− Godz. 18.00 obiadokolacja (przy pełnych świadczeniach)
− Godz. 20.00 wieczór integracyjny
Niedziela 23.06.2019
− Godz. 7.00 możliwość udziału we mszy św. - Katedra Gnieźnieńska
− Godz. 8:30 śniadanie (przy pełnych świadczeniach)
− Godz. 9:30 wyjazd na trasę rowerową: 29 km: Gniezno – Kędzierzyn Gniezno
− Godz. 13:30 powrót do bazy - pożegnanie uczestników Rajdu
− Godz. 15:00 opuszczenie bazy w internacie

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że
Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Klub Turystyki
Rowerowej Genesis przy Oddziale PTTK w Gnieźnie, 62-200 Gniezno, ul.
Kościuszki 7. Kontakt z administratorem danych osobowych:
p_kubasik@op.pl.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest podpisanie
Karty zgłoszenia na VI Ogólnopolski Rajd Rowerowy Genesis.
3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie dla celów
związanych z organizacją „VI Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego PTTK
Genesis” oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją Rajdu oraz
po, w tym: udostępnienie zdjęć z rajdu na stronie internetowej i
wydawnictwach Oddziału PTTK, oraz zdjęć na fanpagu Klubu, a także na
łamach mediów lokalnych oraz współorganizatorów i wspierających Rajd.
4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Rajdu.
5. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem niezbędnym
do uczestnictwa w Rajdzie.

