
Regulamin imprez pn. „Odjazdowy Bibliotekarz” 

 

I. Organizator 

1. Lokalnym Organizatorem imprez pn. „Odjazdowy 

Bibliotekarz” jest Biblioteka Publiczna Miasta i 

Gminy w Łazach, ul. Kościuszki 3, zwana dalej 

Organizatorem.  

2. „Odjazdowy Bibliotekarz” to cykliczne, coroczne 

imprezy, w ramach których organizowane są 

przejazdy rowerowe zwane rajdami: bibliotekarzy, 

czytelników oraz miłośników książek, biblioteki i 

rowerów połączone z promocją aktywnego stylu życia 

i aktywizacją czytelnictwa. 

II. Cel imprez 

1. Integracja środowiska bibliotekarskiego 

2. Kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu 

bibliotekarza 

3. Promowanie bibliotek i czytelnictwa 

4. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka 

lokomocji i rekreacji 

 

 

III. Start rajdów – godz. 11.00 Łazy – Plac przy fontannie 

Zbieramy się o godz. 10.30. Po zapoznaniu się z 

regulaminem, rozdaniu koszulek, chorągiewek i innych 

gadżetów, oraz przeprowadzeniu akcji bookcrossingowej 

wśród mieszkańców Łaz, wyruszymy o godz. 11.00 ul. 

Kościuszki. Skręcając w ul. Topolową dojeżdżamy do ul. 

M. Konopnickiej. Następnie udajemy się w prawo, kierując 

się w stronę ul. Młynek. Potem jedziemy ul. Laskowa, 

wjeżdżając w Rokitnie Szlacheckim w ul. Ogrodową 

docieramy do Filii Bibliotecznej. Po krótkim odpoczynku 

ruszamy ul. Kościuszki w stronę Ogrodzieńca. 

Na rozwidleniu skręcamy w prawo kierując się na 

Centurię. Jadąc ul. Jurajską docieramy do punktu 

docelowego czyli Biwaku Leśnego im. Grzegorza Załogi w 

Hutkach Kankach. 



Meta rajdów – Biwak Leśny im. Grzegorza Załogi w 

Hutkach Kankach. 

Powrót – o godz. 16.00 

IV. Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest złożenie 
deklaracji uczestnictwa w siedzibie Organizatora 
oraz każdorazowo przed startem podpis na liście 
uczestników rajdu.  

2. Deklaracja uczestnictwa w rajach jest dostępna na 
stronie Organizatora www.biblioteka.lazy.pl oraz w 
każdej placówce Biblioteki. 

3. Udział w imprezach jest bezpłatny. 
4. Prawo startu w przejazdach rowerowych mają osoby, 

których stan zdrowia pozwala na udział w nim.  
5. Przed rozpoczęciem imprez uczestnikom zostaje 

podany do wiadomości nr telefonu komórkowego 
Kierownika Imprezy. Mogą się z nim komunikować w 
razie potrzeby. 

6. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w imprezach 
pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie 
całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.  

7. Uczestnicy biorą udział w imprezach na własną 
odpowiedzialność. Uczestnicy nie są ubezpieczeni 
przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczyć się 
dobrowolnie we własnym zakresie. 

8. Uczestnicy imprez ponoszą odpowiedzialność prawną 
i materialną za poniesione  lub spowodowane 
szkody.  

9. Uczestnicy imprez zobowiązani są do posiadania 
dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i 
umiejętności dotyczących poruszania się po drogach. 

10. Udział w przejazdach rowerowych odbywa się przy 
nieograniczonym ruchu drogowym. 

11. Uczestnicy przejazdów rowerowych zobowiązani są 
do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego Każdy uczestnik powinien posiadać 
sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, 
dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie 
działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową 

dętkę, pompkę  itp.). 

http://www.biblioteka.lazy.pl/


12. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu 
drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 

przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych. 

13. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących 
w zwartej grupie nie może przekraczać 15. Odległość 
jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić 
minimum 200 metrów. 

14. Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego. 
15. W trakcie imprez zabrania się spożywania napojów 

alkoholowych i używania środków odurzających. 
16. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności 

za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i 
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zakończeniu imprez. 

17. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna 

zmiana trasy powodują wykluczenie z imprezy. 

18. Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE. L. Nr 
119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej zwanego Ogólnym 
Rozporządzeniem o Ochronie Danych, Organizator 
informuje, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
oraz danych dziecka jest Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Łazach, ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy,   
e-mail: biblioteka@lazy.pl, tel. 32 67 294 46.  
2. We wszelkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę 
Publiczną Miasta i Gminy w Łazach może się  
Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, wysyłając wiadomość na adres 
e-mail: biuro@iod-lazy.pl lub pisemnie na adres 
naszej siedziby wskazany w pkt 1.  
3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka są 
przetwarzane przez Administratora Danych 
Osobowych w następujących celach:  
1)udziału w imprezach pn. „Odjazdowy Bibliotekarz” 
2)promocji Biblioteki (po wyrażeniu zgody przez 
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mailto:biuro@iod-lazy.pl


uczestnika w odrębnym piśmie).           
4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka będą 
przetwarzane przez Administratora Danych 
Osobowych na podstawie umowy oraz wyrażonej 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych).                      
5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane dziecka będą 
przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla 
którego zostały zebrane.                                       
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych i danych dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania.                  
7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
oraz danych dziecka, a w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu 
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody.                                    
8. W przypadku uznania, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka 
narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia                 
o Ochronie Danych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

19. W przypadku zaistnienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych lub drogowych 
Kierownik Imprezy może zmienić trasę lub rozwiązać 
imprezę, informując o tym uczestników. 

20. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora 
Imprezy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w 

Łazach ; tel. 32 67 29 446 

 

                                                        


