
 

REGULAMIN 

SZCZYCIEŃSKA MAJÓWKA NA ROWERACH 

1-3.05.2022rok 

Nazwa  

Szczycieńska Majówka na Rowerach 

Organizator 

Powiat Szczycieński 

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Cele 

Promocja Powiatu Szczycieńskiego.  

Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywność na świeżym powietrzu. 

Promocja Ścieżki Rowerowej 

Termin wydarzenia 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-3.05.2022r. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny 

Zasady i Przebieg wydarzenia 

- Aby wziąć  udział w wydarzeniu należy w wyznaczonej dacie pokonać odcinek ścieżki 

rowerowej  która rozpoczyna się  w Szczytnie na ul. Ostrołęckiej, następnie pokonać odcinek  

ścieżki  rowerowej do byłego dworca kolejowego w Ochódnie i wrócić do miejsce startu. 

 - Uczestnik wydarzenia w ramach tej trasy musi pokonać dystans około 18 km 

- W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe i niepełnoletnie, które w trakcie przejazdu 

będą pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub pod opieką innych wskazanych osób 

dorosłych. 

- Na trasie przejazdu uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zrobienia zdjęcia z 

wizerunkiem osoby oraz miejscem startu ( widoczna brama) oraz zdjęcia  przy byłym dworcu 

kolejowym w Ochódnie, bądź udokumentować przejazd aplikacją.  

- Po zakończeniu przejazdu wykonane zdjęcia bądź zrzut ekranu z aplikacji wraz z danymi 

(imię i nazwisko, adres i nr kontaktowy )  należy przesłać na adres: 

sport@powiat.szczytno.pl 

 - Po zakończonym wydarzeniu i weryfikacji prawidłowości wykonania zadania uczestnicy 

zostaną powiadomieni o dacie, godzinie i miejscu odebrania pamiątki, decyduje kolejność 

przesłanych wiadomości do organizatora,  



- Organizator zapewnia dla pierwszych 30 osób które prześlą poprawnie wykonane zadanie 

pamiątkę z wydarzenia.   

Postanowienia końcowe 

- Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją 

niniejszego regulaminu; 

- Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność oraz ubezpiecza 

się w własnym zakresie 

- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas pokonywania trasy; 

- Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich 

organizator nie odpowiada; 

- Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 

spowodowane przez uczestników przejazdu, w których brali oni udział, a także nie 

ubezpiecza uczestników na okres wydarzenia; 

- Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik 

odpowiada osobiście; 

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) informuje się, że wszyscy 

uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach 

zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów; 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora przejazdu; 

- W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania; 

  

 

 


