Regulamin

IX Rajdu Rowerowego „Odjazdowy bibliotekarz”
w dniu 18 maja 2019 r.
ORGANIZATORZY RAJDU
-

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Krotoszyn.

PARTNERZY

-

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Koło Krotoszyn.
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „As” Biadki.
Sołectwo Dzierżanów.

Rajd zorganizowano przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
oraz Miasta i Gminy Krotoszyn.
1. CEL RAJDU:
• Poznanie historii powiatu krotoszyńskiego oraz miejsc pamięci związanych z Powstaniem
Wielkopolskim na terenie regionu Krotoszyna.
• Promocja regionu.
• Promowanie bibliotek i czytelnictwa.
• Walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotekarza, kreowanie pozytywnego wizerunku
zawodu.
• Aktywne spędzanie wolnego czasu.
• Integracja środowiska lokalnego.
• Propagowanie roweru jako środka lokomocji.

2. KIEROWNICTWO:
Komandor: Ewa Bukowska.
Kierownik trasy: Mariusz Karbowiak.

3. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fiedlera
w Krotoszynie, ul. Benicka 9, tel. 62-725-27-83, 575 240 580
e-mail: biblioteka@krotoszyn.pl w terminie do dnia 15.05.2019 r.

Uwagi:

• W Rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez szkoły,
stowarzyszenia, organizacje społeczne, itp.
• Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej.
• Młodzież szkolna może uczestniczyć w rajdzie pod opieką wychowawców lub opiekunów.
• Zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację (pieczątkę) dyrekcji szkoły.
• Każda drużyna powinna posiadać apteczkę.
• Uczestnicy rajdu proszeni są o zabranie ze sobą napojów na drogę.
• Mile widziany strój w barwach pomarańczowych.

4. UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
• Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
• Respektowania zarządzeń Organizatora.

5. START:
• Godz. 09:00, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera w Krotoszynie,
ul. Benicka 9 (parking).

6. META RAJDU:
• Dzierżanów

7. PROGRAM RAJDU:

• Przejazd miejscowościami: Konarzew, Trafary
• Zwiedzanie miejsc pamięci związanych z okresem napoleońskim, Powstaniem
Wielkopolskim, II Wojną Światową.
• Poznawanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych regionu.
• Dzierżanów: Ognisko, gry i zabawy oraz minikonkurs historyczny, akcja bookcrossingowa
(bezpłatna wymiana książek).
• Powrót: Dzierżanów – Krotoszyn.

8. KONKURSY:
• Quiz historyczny.
• Konkurs literacki.

9. ŚWIADCZENIA:

• Ubezpieczenie – obejmuje osoby zgłoszone do dnia 15.05.2019 r. Osoby niezgłoszone
biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
• Nagrody w organizowanych konkursach.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•
•
•
•

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
Rajd odbędzie się w przewidywanym terminie, bez względu na warunki atmosferyczne.
Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

11. DANE OSOBOWE:

• Udział w rajdzie wiąże się z podaniem danych stanowiących dane osobowe oraz zgodą na
ich przetwarzanie.
• Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
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 Rozporządzenie)
• Przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystywanie, używanie, obróbka,
powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi odbywa się na
potrzeby rajdu organizowanego przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego
Fiedlera oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy biblioteki, utrwalonych
jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii, filmu,
dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
• Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

12. Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia informuję, iż:
1) Administratorem Danych jest Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera
w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Benickiej 9, 63-700 Krotoszyn;
2) Inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Arkadiusz Brodziak, adres e-mail:
iod@um.krotoszyn.pl;

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji rajdu rowerowego „Odjazdowy
Bibliotekarz”;
4) Administrator Danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) w uzasadnionym wypadku ubezpieczycielowi rajdu.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3;
6) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia;
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w rajdzie rowerowym organizowanym
przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w wydarzeniu.

Miłych wrażeń i dobrej zabawy
Życzą O R G A N I Z A T O R Z Y

