
1 

 

REGULAMIN 

„X CHARYTATYWNY RAJD ROWEROWY W CH TURAWA PARK” 

(dalej: „Regulamin”) 

25 czerwca 2022 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Celem „Charytatywnego Rajdu Rowerowego w CH Turawa Park” (zwany dalej odpowiednio 

„Rajdem”), jest przekazanie funduszy na wyposażenie Poradni Okulistycznej dla dzieci 

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu oraz propagowanie aktywnego wypoczynku, 

zdrowego trybu życia, podnoszenie kwalifikacji turystycznych Uczestników oraz zapoznanie ich 

z walorami turystycznymi okolic Turawy oraz Opola. 

2. Organizatorem Rajdu jest Creality Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 85/87/8 90-057 Łódź, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-

Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310441, 

NIP: 7311986834, REGON: 100546233, z kapitałem zakładowym w wysokości 540 000,00 zł, zwana 

dalej „Organizatorem”. 

3. Rajd organizowany jest na zlecenie Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-802), przy ul. 

Skaryszewskiej 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000267344, NIP 527-25-25-682 (dalej odpowiednio: „Właściciel Centrum”), właściciela 

nieruchomości oznaczonej znakiem towarowym „Turawa Park” zlokalizowanej w Zawadzie 

(46-022), przy ul. Dębowej 1 (dalej odpowiednio: „CH Turawa Park”).. 

4. Obsługę Rajdu realizuje Organizator, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej. 

5. Rajd prowadzony jest przez członków Stowarzyszenia Rowerowego Piasta Opole (dalej odpowiednio 

„Prowadzący Rajd”). 

6. Zgłoszenia Uczestników Rajdu będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: 

http://turawa-park.com/ do godz. 12.00 w piątek, 24.06.2022 r. oraz stacjonarnie na terenie 

CH Turawa Park w dniach 24.06.2022 w godz. 10:00 – 20:00 i 25.06.2022 od godz. 09:00 przy 

stoisku oznaczonym znakiem towarowym „Turawa Park”, znajdującym się w CH Turawa Park w 

pasażu obok lokalu handlowego oznaczonego znakiem towarowym „Carrefour” (dalej odpowiednio: 

„Punkt Rejestracji”) oraz na parkingu CH Turawa Park. 

7. Trasa Rajdu poprowadzi ze specjalnej strefy zorganizowanej na terenie parkingu CH Turawa Park 

(dalej odpowiednio „Parking Centrum”) w kierunku Zawady, a następnie w stronę jeziora 

Turawskiego. Później odbędzie się przejazd do Niwek, w stronę Chrząstowic. Następnie peleton 

skieruje się z powrotem na miejsce startu. 

8. Rajd odbywa się w sobotę, dnia 25 czerwca 2022 r. Rejestracja zgłoszeń: przez stronę: http://turawa-

park.com/ do godz. 12:00 w piątek, 24.06.2022 r. oraz stacjonarnie na terenie CH Turawa Park 

w dniach 24.06.2022 w godz. 10:00 – 20:00 i 25.06.2022 od. godz. 09:00. 

Start Rajdu dla trasy długiej: ok. godz. 11.00 

Planowany powrót dla trasy długiej: ok. godz. 15.00 

Start Rajdu dla trasy krótkiej: ok. godz. 11:30 

Planowany powrót dla trasy krótkiej: ok. godz. 13.00 

9. Przydział przestrzenny i czasowy wskazany przez organizatora jest wiążący dla uczestników.  

10. W strefie mety, w sytuacjach nieprzewidzianych przez Organizatora, w których bezpieczny dystans 

1,5 metra nie będzie mógł zostać zachowany. 

 

 

UCZESTNICY RAJDU 

11. Uczestnictwo w Rajdzie ma charakter dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie 

jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego treści. 

http://turawa-park.com/y
http://turawa-park.com/y
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12. Uczestnicy zobowiązani są wypełnić kartę zgłoszeniową w Punkcie Rejestracji lub formularz na 

stronie: http://turawa-park.com/. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

13. Uczestnikiem Rajdu może być osoba fizyczna, która w dniu Rajdu: 

a)  ukończyła 13 rok życia, jednakże w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia osoba 

taka musi posiadać dodatkowo pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział 

w Rajdzie oraz uprawnienia do prowadzenia roweru (kartę rowerową); 

b)  spełnia warunki określone w ust. 27 niniejszego regulaminu. 

14. Uczestnikami Rajdu mogą być również osoby, które w momencie przystąpienia do Rajdu nie 

ukończyły 13 roku życia, pod warunkiem pozostawania w trakcie Rajdu pod opieką rodziców lub 

innych prawnych opiekunów. Za osoby te w trakcie Rajdu w pełni odpowiadają rodzice lub prawni 

opiekunowie. Osoby pomiędzy 10 a 13 rokiem życia muszą dodatkowo posiadać uprawnienia do 

prowadzenia roweru (kartę rowerową). 

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA RAJDU ORAZ OBOWIĄZKI ORGANIZATORA LUB 

PROWADZĄCEGO RAJD 

 

15. Organizator zaleca posiadanie i wykorzystanie podczas Rajdu przez każdego Uczestnika kasku 

ochronnego. Rekomendowane są także inne środki bezpieczeństwa w postaci nakolanników 

i nałokietników.  

16. Podczas Rajdu Organizator zapewnia dostęp do apteczki pierwszej pomocy. Organizator nie zapewnia 

napoi i żywności na trasie Rajdu.  

17. Organizator zapewnia drobną pomoc techniczną na trasie Rajdu.  

18. Organizator przejmuje obowiązek sumiennego przygotowania Rajdu, z zastrzeżeniem ust. 23-25 

niniejszego regulaminu. 

19. Pakiet startowy otrzyma 600 pierwszych uczestników, którzy pojawią się po odbiór  w punkcie 

ODBIÓR PAKIETÓW w CH Turawa Park.  

20. Podczas rejestracji lub odbiorze pakietu startowego Uczestnicy Rajdu otrzymają Voucher na posiłek 

lub napój ufundowany przez CH Turawa Park. Ilość voucherów jest ograniczona i wynosi: 600 szt. 

21. Uczestnicy Rajdu powinni posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach 

publicznych i niepublicznych. Obowiązkiem uczestnika jest bezwzględne przestrzeganie przepisów 

ruchu drogowego. 

22. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Rajd odbywać się będzie przy 

nieograniczonym ruchu drogowym, Uczestnicy muszą więc zachować szczególną ostrożność. 

23. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie Rajdu, 

zarówno wobec Uczestników, jak i osób trzecich. 

24. Organizator nie ubezpiecza Uczestników Rajdu, ani nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i rzeczy 

należące do Uczestników.  
25. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy osobistych Uczestników. 

26. Organizator ma prawo do wykluczenia z Rajdu osób naruszających niniejszy regulamin lub łamiących 

prawo w szczególności prawo o ruchu drogowym, oraz powiadomienia Policji o takim fakcie. 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU 
27. Uczestnicy spełniający warunki przewidziane w ust. 11-14 niniejszego regulaminu są zobowiązani 

do: 

a) zapoznania się z ustalonym przez Organizatora lub Prowadzącego Rajd programem przejazdu, 

b) posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa (zaleca się posiadanie zapasowej dętki), 

c) stosowania się do poleceń Organizatora lub Prowadzącego Rajd dotyczących bezpieczeństwa 

ruchu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie odpowiedniej prędkości oraz 

odpowiednich odstępów między Uczestnikami, 

d) przestrzeganie przepisów prawa, 

e) poniesienia wszelkich kosztów wyrządzonych przez siebie szkód (za osoby niepełnoletnie 

odpowiadają rodzice lub ich prawni opiekunowie), 

f) powrotu na własny koszt w związku z awarią roweru lub własną niedyspozycją, 
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g) posiadania ze sobą dokumentu tożsamości oraz dodatkowo przez osoby niepełnoletnie ważnej 

karty rowerowej stwierdzającej uprawnienie do kierowania rowerem, 

h) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz innych środków mogących zagrozić zdrowiu, 

bezpieczeństwu jazdy czy życiu; 

28. Organizator lub Prowadzący Rajd zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do Rajdu 

z uwagi na zły stan techniczny jego roweru lub z uwagi na stan zdrowia Uczestnika lub 

podejrzenie, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.   

29. Podczas rejestracji Uczestnicy Rajdu wyrażą zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach 

z przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych/stronie www 

CH Turawa Park lub na stronie CH Turawa Park na Facebooku. 

30. Na trasie Rajdu zabrania się: 

a) zaśmiecania trasy Rajdu oraz miejsc do niej przyległych, 

b) niszczenia przyrody, 

c) oddalania się przez osoby niepełnoletnie od swoich opiekunów, 

d) oddalenia się od kolumny Rajdu lub zbaczania z trasy bez zgody Organizatora lub 

Prowadzącego Rajd. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

31. Uczestnikowi Rajdu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

32. Reklamacja powinna zawierać: 

a) imię i nazwisko Uczestnika; 

b) adres poczty elektronicznej Uczestnika lub jego adres zamieszkania lub telefon kontaktowy; 

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację. 

33. Reklamacje mogą być zgłaszane: 

a) na adres poczty elektronicznej: j.sidorowicz@creality.pl; 

b) pisemnie na adres siedziby Organizatora, wskazany w ust. 2 niniejszego regulaminu; 

c) ustnie do protokołu przy stoisku znajdującym się w specjalnej strefie zorganizowanej na 

Parkingu Centrum oraz w Punkcie Rejestracji. 

34. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. 

Uczestnik jest informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego odpowiednio drogą, którą 

reklamacja została złożona lub wskazaną w reklamacji. 

35. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny: 

a) przy stoisku znajdującym się w specjalnej strefie zorganizowanej na Parkingu Centrum oraz 

w Punkcie Rejestracji; 

b) w siedzibie Organizatora, pod adresem wskazanym w ust. 2 niniejszego regulaminu; 

c) w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL: https://turawa-park.com/events/rajd-

charytatywny-2022/ 

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

prawa polskiego. 

 

DANE OSOBOWE 

 

37. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych: imię i nazwisko, wiek, adres 

email, celem udziału w Rajdzie. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter 

dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Rajdzie.  

38. Przy okazji zapisu na Rajd Uczestnik ma również możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie 

swojego wizerunku w celu promocji Rajdu i działalności Właściciela Centrum.  

39. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych i przetwarzanych celem zapewnienia 

udziału w Rajdzie, jak również w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich 

dochodzeniem jest Właściciel Centrum tj. Turawa Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-802), 

przy ul. Skaryszewskiej 7. Dane osobowe w tym zakresie będą przetwarzane przez Właściciela 

Centrum, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f , a także na postawie art. 9 ust. 2 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

40. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Rajdzie mogą być ujawnione upoważnionym 

pracownikom lub współpracownikom Organizatora, bądź upoważnionym pracownikom lub 
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współpracownikom podmiotu zarządzającego Centrum lub Właściciela Centrum oraz podmiotom 

udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe w postaci wizerunku 

Uczestnika mogą być ujawnione nieograniczonemu kręgowi odbiorców w sieci internet. 

41. Dane osobowe przetwarzane w celach, określonych w ust. 37 powyżej będą przetwarzane przez okres 

trwania Rajdu, a w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem przez okres 

nie dłuższy niż 30 dni  od dnia zakończenia Rajdu. Dane osobowe w postaci wizerunku będą 

przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

42. Dane osobowe gromadzone w ramach Rajdu będą przetwarzane przez Właściciela Centrum także 

w celach marketingowych zgodnie z Ustawą oraz RODO oraz w celu przesyłania informacji 

handlowych wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym na wskazany adres 

e-mail Uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1219), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika. 

43. Odbiorcą danych osobowych będzie Właściciel Centrum. 

44. Dane będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora 

danych. 

45. Właściciel Centrum ma prawo przekazać przetwarzanie danych osobowych podmiotom 

współpracującym ze Spółka w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów opisanych powyżej. 

46. Odmowa podania danych osobowych  w celu organizacji Rajdu lub odwołanie zgody na 

przetwarzanie w czasie trwania Akcji jest równoważne z brakiem możliwości uczestnictwa w Rajdzie. 

Dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 7 dni od zakończenia Rajdu. 

47. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia 

Rajdu. Odmowa podania danych osobowych, będzie wiązała się z brakiem możliwości wzięcia 

udziału w Rajdzie.  

48. Uczestnik zainteresowany otrzymywaniem od Właściciela Centrum informacji o promocjach 

i ciekawych wydarzeniach może również wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji 

marketingowej za pomocą e-mail oraz sms. Podanie  danych osobowych w celach marketingowych 

jest dobrowolne. 

49. Każda osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, 

gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

50. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem. 

51. Regulamin Akcji obowiązuje od dnia 01.06.2022 r. 


