
 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

REGULAMIN IMPREZY „GDZIE KOŁA PONIOSĄ” 

RAJD ROWEROWY i PIKNIK ROWEROWO-KOLEJOWY  
INAUGURUJĄCE NOWĄ DZIAŁALNOŚĆ DAWNEJ STACJI KOLEJOWEJ  

W PODCZERWONEM 
 

28.08.2021 r. 
 

I. Cel imprez:  

1. Zachowanie, upowszechnianie i promowanie wiedzy na temat dziejów dawnej transgranicznej linii 

kolejowej łączącej Czarny Dunajec i Trstenę jako wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego 

regionów Czarnego Dunajca i Trsteny. 

2. Zapoznanie uczestników rajdu z dziejami dawnej transgranicznej kolei oraz trasami „Historyczno-

kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr”. 

3. Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie warunków 

do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.  

4. Zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi, historycznymi i kulturowymi pogranicza polsko-

słowackiego na trasie Szlaku wokół Tatr w przygranicznych obszarach Gminy Czarny Dunajec i Miasta 

Trstena. 
  

II. Organizatorzy:  
Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, www.czarny-dunajec.pl  

tel. +48 18 261-35-38,  e-mail: nbuter@czarny-dunajec.pl    

 

Osobami do kontaktu ws. organizacji wydarzenia są Natalia Buter oraz Jacek Piotrowski.  
 

Wydarzenie organizowane w ramach mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą – śladami dawnej 
transgranicznej kolei”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

 

III. Termin i miejsce:  

28 sierpnia 2021 r. (sobota) przy dawnej stacji kolejowej w Podczerwonem na Szlaku wokół Tatr 

Zapisy do rajdu na stronie www.czarny-dunajec.pl oraz www.szlakwokoltatr.eu a także w miejscu startu, 
czyli przy stacji kolejowej w Podczerwonem. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zapisów. 
 

Trasa nr 1 – Śladami dawnej transgranicznej kolei do Chochołowa (12 km): 

Stacja kolejowa w Podczerwonem – Koniówka – Chochołów – Centrum Ochrony i Promocji Torfowisk w 

Chochołowie – powrót do stacji kolejowej w Podczerwonem 

Trasa nr 2 – W stronę kolei wąskotorowej na torfowiska (6 km): 

Trasa przeznaczona głównie dla dzieci w wieku 10 lat i młodszych pod opieką dorosłych. 

http://www.czarny-dunajec.pl/
mailto:nbuter@czarny-dunajec.pl
http://www.czarny-dunajec.pl/
http://www.szlakwokoltatr.eu/
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Stacja kolejowa w Podczerwonem – Podczerwone – Zakład Torfowy w Czarnym Dunajcu – Muzeum na torach 

– powrót do stacji kolejowej w Podczerwonem  

 

IV. Zasady uczestnictwa:  

1. Udział w rajdzie oraz w pikniku jest bezpłatny. 

2. Rajd ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower – 
zgodnie z  obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). 

3. Do pełnoprawnego udziału w rajdzie (przewodnik rajdowy, posiłek regeneracyjny, pamiątkowe 
upominki/gadżety, udział w pikniku) uprawnia zgłoszenie się w terminie i wypełnienie karty uczestnictwa.  

4. Uczestnicy rajdu otrzymują przy zgłoszeniu na starcie przewodnik z trasą rajdu, miejscem na pieczęć 
potwierdzającą przejazd trasy. Pieczęć w przewodniku upoważnia do odbioru posiłku regeneracyjnego 
oraz pamiątkowych upominków/gadżetów. 

5. Uczestnicy mają do wyboru 2 trasy rajdu: w kierunku Słowacji śladami dawnej transgranicznej kolei do 
Chochołowa oraz w kierunku torfowisk do Zakładu Torfowego. Trasa nr 2 przeznaczona jest przede 
wszystkim dla dzieci w wieku 10 lat i młodszych pod opieką dorosłych. 

6. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze. 

7. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – prawnego 
opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub 
przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na 
stronie www.czarny-dunajec.pl oraz www.szlakwokoltatr.eu) oraz posiadać kartę rowerową, za co 
odpowiedzialny jest opiekun.  

8. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu. 

9. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego tzn. 
przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń organizatora i służb porządkowych. 

10. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy 
rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu w żadnej postaci. 

11. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed 
deszczem. 

12. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co odpowiada opiekun 
podpisujący oświadczenie). 

13. W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat i stosowne 
uprawnienia. 

14. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub stracone podczas rajdu 
oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników. 

15. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci do lat 18 na 
odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna 
swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział. 

    

http://www.czarny-dunajec.pl/
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V. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do rajdu można dokonać online na stronie www.czarny-dunajec.pl oraz www.szlakwokoltatr.eu 
oraz, w miarę wolnych miejsc, w dniu rajdu w miejscu zbiórki w godz. 10:00 – 10:30. Przy odbiorze 
przewodnika startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do pobrania w dniu rajdu w 
miejscu rajdu lub na powyższych stronach internetowych). 

 

VI. Zasady bezpieczeństwa:  

1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i 
przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników.  

2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności zabrania się 
wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania 
się”, wyprzedzania lewą stroną itp.  

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Udział w rajdzie jest równoznaczny z 
zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników 
od jego stosowania. 

 

VII.  Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku: 

1. Administratorem danych osobowych w związku z rajdem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest Gmina Czarny Dunajec, 34-
470 Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika rajdu. Osobom 
przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie. 
Organizator może przetwarzać dane osobowe tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym 
do prawidłowej organizacji imprezy. 

3. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie i biorąc udział w pikniku wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację 
ich wizerunków w relacjach z przebiegu imprez, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach 
promocyjnych, a także materiałach informacyjnych w ramach mikroprojektu pt. „Gdzie koła poniosą – 
śladami dawnej transgranicznej kolei” oraz promocji Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

 

VIII. Obostrzenia związane z COVID-19:  

1. W czasie rajdu uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady 
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii:  
 przy punkcie rejestracji rajdu należy zdezynfekować ręce;  
 uczestnik rajdu zobowiązany jest stosować się do zasad dystansu społecznego (zachowywać 

odpowiednią odległość, nie wchodzić bezpośredni kontakt z innymi, nie witać się poprzez uścisk 
dłoni) oraz ogólnych zasad higieny (unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas 
kichania).  

2. Osoby, u których w ostatnich 14 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, duszności, 
inne objawy złego samopoczucia i/lub choroby lub miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą 
na kwarantannie nie zostaną dopuszczone do udziału w rajdzie.  

http://www.czarny-dunajec.pl/
http://www.szlakwokoltatr.eu/
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3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z uczestników, osoby biorące udział 
w rajdzie wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, administrowanych przez Gminę 
Czarny Dunajec, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i/lub jego lokalnym oddziałom.  

4. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa COVID-19, zmiany wytycznych wydanych przez 
Głównego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz inne organy administracji rządowej (zwłaszcza 
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu), 
Organizator ma prawo do natychmiastowego całkowitego odwołania lub przełożenia rajdu na inny termin, 
o czym poinformuje uczestników i uczestniczki za pomocą swojej strony internetowej www.czarny-
dunajec.pl oraz strony www.szlakwokoltatr.eu  

5. Uczestnicy mają obowiązek wypełnienia i podpisania formularza, na którym informują o stanie zdrowia i 
czy miały kontakt z osobą chorą na Covid-19 w ostatnich 14 dniach. 

 

Załącznik do Regulaminu 

 

Wzór pieczęci, które będą otrzymywać uczestnicy rajdu do przewodnika rajdowego w Centrum Ochrony i 
Promocji Torfowisk w Chochołowie i w Zakładzie Torfowym w Czarnym Dunajcu. 

Pieczęć w przewodniku rajdowym uprawnia do odbioru pamiątkowych upominków/gadżetów oraz posiłku 
regeneracyjnego. 

 

 

http://www.czarny-dunajec.pl/
http://www.czarny-dunajec.pl/
http://www.szlakwokoltatr.eu/

