ODDZIAŁ PTTK w KROTOSZYNIE
ODDZIAŁOWA KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ
KLUB TURYSTYKI ROWEROWEJ „ PELETON „
zapraszają na zorganizowaną przy finansowym wsparciu MIASTA I GMINY Krotoszyn
i POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO w ramach konkursów ofert

XII KROTOSZYŃSKĄ SETKĘ ROWEROWĄ
21 WRZEŚNIA 2019 roku
Komitet Organizacyjny XII Krotoszyńskiej Setki Rowerowej:
Komandor
Kazimierz Puchała
Sekretariat
Aleksandra Piotrowska, Edyta Szymczak, Izabela Marcinek
Kierownik mety
Karol Piotrowski, Bogdan Jakubek
Prowadzenie grup
uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na grupy, które będą prowadzone
przez członków KTR PELETON
1. Cele Rajdu:

- poznanie walorów krajoznawczych okolic Krotoszyna, Kobylina, Smolic, Pępowa, Koźmina Wlkp.,
Rozdrażewa
- propagowanie aktwnej formy wypoczynku,
- integracja środowiska kolarzy turystów.

2. Zgłoszenia i wpisowe: w XII Krotoszyńskiej Setce Rowerowej udział biorą wszyscy chętni, którzy dokonają
zgłoszenia na piśmie (karta zgłoszenia) w biurze Zarządu Oddziału PTTK 63-700 Krotoszyn,
Mały Rynek 1 lub mailem /podpisany skan zgłoszenia na adres: opttk.krotoszyn@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2019r
wpisowe: 43 zł członkowie PTTK z opłaconą składką za rok 2019r i pozostali 48 zł
wpłaty osobiście w biurze ZO PTTK lub na konto: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie:

nr 64 8410 0003 0000 4473 2000 0002

Zgłoszenie zostanie przyjęte po przesłaniu PODPISANEGO ( wraz z
oświadczeniami ) skanu karty zgłoszenia i uregulowaniu
wpisowego - potwierdzenie przelewu – nieuregulowane
zgłoszenia i nie podpisane w 3 miejscach - nie będą brane pod
uwagę.
Uwaga: imienna Karta zgłoszenia w załączeniu.

Ilość miejsc ograniczona (100 uczestników), a o udziale w „Setce”
decyduje kolejność wpłat i zgłoszeń.

3. Świadczenia organizatorów:
- okolicznościowy znaczek rajdowy i plakietka samoprzylepna,
- potwierdzenie punktów na KOT na mecie,
- kanapka + woda na trasę,
- poczęstunek na trasie „Setki” – Łagiewniki (słodkie pieczywo, kawa lub herbata),
- gorący posiłek na mecie „Setki” - strzelnica KBS ul. Bractwa Kurkowego 1,
- nagrody w konkursie krajoznawczym,
- puchary dla 3 najliczniejszych grup klubowych.

4. Obowiązki uczestnika :
- przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Rajdu, członkowie PTTK posiadający legitymację z opłaconą
składką na rok 2019 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, pozostali ubezpieczaja się
we własnym zakresie,
- posiadanie aktualnej legitymacji PTTK z opłaconą składką na rok 2019 – dot. członków PTTK,
- posiadanie sprawnego roweru i odpowiedniego do warunków pogodowych ubioru,
- „Setka” odbywa się przy otwartym ruchu drogowym – uczestników zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego i poleceń prowadzących z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami,
- w czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu,
- zabrania się uczestnikom wyprzedzana na trasie osób prowadzących - kierowników tras.

5. Postanowienia końcowe:
- młodzież do lat 18 może brać udział w Setce tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika innym uczestnikom
lub osobom trzecim i na odwrót,
- uczestnik „Setki” ponosi prawną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy,
- ”Setka” odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę,
- dojazd i odjazd uczestników we własnym zakresie na własny koszt,
- wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa,
- „Setka” nie posiada charakteru komercyjnego i jest orgnizowana wg zasady „non profit”, a uczestnicy
dokonują jedynie wpłat na koszty organizacyjne imprezy
- dokonanie wpłaty – wpisowego na „Setkę” jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu
i jego akceptacją,
- świadczenia przysługiwać będą jedynie osobom, które wezmą osobisty udział w „Setce”,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

PROGRAM XII KROTOSZYŃSKIEJ SETKI ROWEROWEJ
Sobota 21.09 godz 7.30 – zbiórka na Rynku k/fontanny – powitanie uczestników Setki, sprawdzenie listy obecności,
w tym legitymacji PTTK, odprawa techniczna, omówienie przebiegu trasy, wspólna fotka, podział na
grupy
8.30 – 9.00 wyjazd na trasę
15.30 – 16.30 Krotoszyn - meta Setki strzelnica KBS, posiłek turystyczny, wręczenie nagród za
konkurs krajoznawczy oraz nagród drużynowych
16.30 - 17.00 zakończenie Setki na strzelnicy KBS w Krotoszynie
T R A S A S E T K I: Krotoszyn – Zduny – Baszków – Kobylin - Smolice – Czeluścin – Magdalenki – Pępowo – Sroki –
Zalesie Małe – Zalesie Wielkie – Łagiewniki (46 km) poczęstunek: kawa lub herbata i ciasto – Targoszyce – Kromolice –
Mokronos – Wyrębin – Koźmin Wlkp – Rozdrażew – Kobierno – Krotoszyn (ul.: Raszkowska, Wiśniowa, Stawna, Plac
Szkolny, Kamienna, Sulmierzycka) – Strzelnica KBS Krotoszyn (100 km)
Uwaga: istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu w piątek i rezerwacji noclegu w dniu 20/21 września
informacja o bazie noclegowej na stronie miasta Krotoszyna.

Organizatorzy, życzą uczestnikom wspaniałej pogody i miłych wrażeń

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67
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/WEogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK
w Krotoszynie zwany dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się
z Administratorem pisząc na adres: 63-700 Krotoszyn, Mały Rynek 1,
adres e-mail:opttk.krotoszyngmail.com
2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgłoszenie udziału w Rajdzie:
XII Krotoszyńska Setka Rowerowa.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją w/m Rajdu oraz
do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie
internetowej oraz fanpage Oddziału, a także
na łamach prasy lokalnej itp..
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje,
że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia się z otrzymanych dotacji od Burmistrza
Miasta i Gminy Krotoszyn oraz od Powiatu Krotoszyńskiego (planowany termin rozliczenia to 31
grudzień 2019 rok), przy czym lista zawierająca imiona i nazwiska uczestników Rajdu będzie
przechowywana przez okres 2 lat (do 31 grudnia 2021 roku).
6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz
ograniczenia przetwarzania danych.
8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje
Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

KARTA ZGŁOSZENIA
Osoba zgłaszająca się ……………………………………………………………………………………………………………..
Data urodzenia ……………………………………………..
Przynależność do PTTK - oddział …………………………………………………………………………………………………..
Przynależność do klubu rowerowego (nazwa) ……………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy ………………………………………………………/mail………………………………………………………………
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych na potrzeby organizacji rajdu.
……………………………………….
Czytelny podpis

oraz
wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku w sprawozdaniu do prasy, w Internecie, itp..

………………………………………..
Czytelny podpis

OŚWIADCZENIE
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
- ukończyłem/am lat 18
- nie ukończyłam/em lat 18 i biorę udział w Setce pod opieką:

……………………………………………………………………………………………………………..
(nazwisko i imię opiekuna osoby nieletniej )

Podpis opiekuna…………………………………………..
2.

Jestem zdrowy/a nie mam zdrowotnych przeciwskazań do długodystansowej jazdy rowerem, posiadam
niezbędne umiejętności do takiej jazdy i startuję na własną odpowiedzialność.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem XII Krotoszyńskiej Setki Rowerowej i zobowiązuję się do jego
przestrzegania oraz znane mi są przepisy prawa o ruchu drogowym w tym zakresie.
Każdy uczestnik Setki jest zobowiązany poruszać się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

4. Oświadczam, że w przypadku kolizji, nieszczęśliwego wypadku i uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania
imprezy nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora Setki.

Wpłata/przelew …………………………………………………………..zł z dnia …………………………………2019r.

………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis uczestnika

