UCHWAŁA NR 978/22
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie organizacji imprezy rowerowej pod nazwą "Powiat na piątkę"
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 528)
Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
uchwala:
§ 1.
Przystępuje się do organizacji imprezy rowerowej pod nazwą "Powiat na piątkę".
§ 2.
Ustala się regulamin imprezy rowerowej pod nazwą "Powiat na piątkę", stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Starosta
Bernard Bednorz

Wicestarosta
Konrad Mateja

Członek Zarządu
Jerzy Mantaj

Członek Zarządu
Łukasz Odelga
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Załącznik do uchwały Nr 978/22
Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 21 czerwca 2022 r.
Regulamin imprezy rowerowej pod nazwą "Powiat na piątkę"
1. Cel:
- propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego stylu życia,
- integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację,
- stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny,
- promowanie tras rowerowych
bieruńsko-lędzińskiego.

oraz

miejsc

przystankowych

na

terenie

powiatu

2. Organizator:
Powiat Bieruńsko-Lędziński
ul. św. Kingi 1
43-155 Bieruń
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
3. Terminy:
Uczestnicy imprezy będą mieli możliwość wzięcia w niej udziału od momentu otrzymania e-maila
z potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie do 31.08.2022 r.
4. Organizacja:
Impreza rowerowa pod nazwą „Powiat na piątkę” będzie polegać na dotarciu na rowerze do pięciu
dowolnych wiat rowerowych, po jednej w każdej gminie powiatu (Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm
Śląski, Bojszowy) oraz wykonaniu sobie zdjęcia na rowerze na tle wiaty rowerowej. Wykonane zdjęcia
należy przesłać na adres mailowy: promocja@powiatbl.pl
Następnie po przesłaniu przez uczestnika dowolnej liczby zdjęć (od 1 do 5) otrzyma on nagrodę
adekwatną do ilości nadesłanych zdjęć, a konkretnie do wysiłku fizycznego przeznaczonego na
przejechanie odpowiedniej ilości kilometrów na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
5. Warunki uczestnictwa:
- Impreza rowerowa przeznaczona jest dla mieszkańców z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego jak
i spoza niego,
- udział w imprezie rowerowej jest bezpłatny,
- osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie pod opieką osób pełnoletnich,
- organizator nie ubezpiecza uczestników; zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie,
- uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania tras
rowerowych powiatu,
- posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- udział w imprezie oznacza jednocześnie akceptację postanowień Regulaminu,
- Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora
www.powiatbl.pl

Id: FB32B81E-6224-4315-ABC0-4611FE59FF0B. Podpisany

Strona 1

UWAGA!
Organizator zaleca, aby uczestnicy posiadali kask ochronny i kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
6. Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane są od 1.07.2022 do 15.07.2022 r.:
- przez stronę www.powiatbl.pl, fb, wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy „Powiat na
piątkę ‘22”,
UWAGA!
O uczestnictwie w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń! Przewiduje się udział 300 osób.
7. Na trasach powiatu zabrania się:
- spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
- zaśmiecania tras oraz miejsc przyległych,
- niszczenia przyrody,
- głośnego zachowywania się.
8. Odpowiedzialność organizatora:
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie imprezy, zarówno
wobec uczestników jak i osób trzecich,
- udział w imprezie rowerowej jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
- Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci gadżetów dla uczestników imprezy.
9. Postanowienia końcowe:
- nagrody będą do odbioru po 1 września 2022 r. w miejscu wskazanym przez Organizatora.
- w razie jakichkolwiek pytań związanych z imprezą prosimy kontakt telefoniczny z Wydziałem
Promocji, Kultury i Sportu pod numerami 32 226 91 37 lub 32 226 91 39,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez podania
poprzez umieszczenie aktualnej treści na stronie internetowej www.powiatbl.pl.

przyczyny,

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
- zgłoszenie udziału w Imprezie rowerowej pod nazwą „Powiat na piątkę” jest równoważne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Imprezy w zakresie: wizerunek,
imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, gmina.
- udział w Imprezie, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolne,
- zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania,
- cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem,
- w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych wyraża
osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.
11. Obowiązek informacyjny RODO.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) - zwanego dalej RODO, informujemy,
że:
1. Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Powiat
z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1, e-mail: starosta@powiatbl.pl

Bieruńsko-Lędziński

2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się kontaktować w sprawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: iod@powiatbl.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i promocji imprezy rowerowej „Powiat
na piątkę” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażonej zgody).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być użytkownicy portalu Facebook, strony
internetowej powiatbl.pl oraz czytelnicy informatora powiatowego powiatbl.pl
5. Dane będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania
(poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
przed jej wycofaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi wzięcie udziału
w imprezie rowerowej „Powiat na piątkę”.
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