Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Marii Konopnickiej
w Lubaniu zaprasza do udziału w rowerowej wyprawie
turystyczno - rekreacyjnej pn. „Odjazdowy bibliotekarz”
REGULAMIN
I. Organizatorzy:
•Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu,
•Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu - Oddział Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu.
II. Cele:
• promowanie bibliotek i czytelnictwa,
 walka z tradycyjnym postrzeganiem bibliotek, bibliotekarzy, czytania, książek,
 integracja środowiska bibliotekarzy i czytelników,
• rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych,
 poznawanie najbliższej okolicy,
• propagowanie turystki rowerowej.
III. Forma:
• przejazd grupy rowerowej wyznaczoną trasą.
IV. Termin i miejsce:
 impreza odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. o godz. 15.00
 miejsce zbiórki Rynek przed głównym wejściem do ratusza (siedziba biblioteki).
V. Warunki uczestnictwa:
 uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne, wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia,
 wypełnienie karty zgłoszenia udziału w wycieczce do dnia 14 września 2021 r.,
 zapoznanie się z regulaminem, podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem
rajdu,
 wypełnioną kartę zgłoszenia oraz wypełnione oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
wycieczki dostarczyć należy do dnia 14 września do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Lubaniu lub do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu,
 liczba miejsc jest ograniczona,
 o zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń,
 o zakwalifikowaniu się do udziału w rajdzie uczestnicy powiadomieni zostaną telefonicznie
bądź mailowo.
VI. Informacje organizacyjne:
 uczestnicy przybywają na miejsce zbiórki z własnym rowerem,
 uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora, mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we
własnym zakresie,
 uczestnicy samodzielnie zaopatrują się w sztywne kaski rowerowe, pompki, łaty i inny sprzęt
niezbędny w czasie awarii roweru, wskazane kamizelki odblaskowe. Rower musi być sprawny
technicznie, za jego stan odpowiada uczestnik rajdu,
 uczestnicy nieletni muszą być pod opieką rodziców lub innych opiekunów prawnych,
 uczestnicy biorący udział w wyprawie zobowiązują się do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego,
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 uczestnicy w trakcie jazdy rowerem powinni dostosować prędkość do swoich umiejętności,
uwzględniając zasadę ograniczonego zaufania względem innych uczestników wycieczki,
 uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość napotkania
ruchu turystycznego oraz zwierząt leśnych,
 uczestnicy powinni zachować ostrożność, gdy trasa jest technicznie trudna (dziury, kamienie,
kałuże, itp.),
 za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności,
 uczestnicy zaopatrzeni są w ekwipunek osobisty, własny prowiant dodatkowy, napoje, bidon,
 Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek na miejscu docelowym tj. Osiedlowy Dom Kultury w
Zarębie,
 w przypadku bardzo niekorzystnych warunków pogodowych impreza zostanie przeniesiona na
inny termin,
 uczestnik wycieczki rowerowej zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatorów z tytułu
wypadków, poniesionych szkód oraz innych obrażeń powstałych w trakcie rajdu,
 zabrania się udziału w zgromadzeniu i rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu,
środków odurzających i substancji psychotropowych oraz spożywania w/w używek podczas
wyprawy rowerowej,
 za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać
usunięci z udziału w imprezie,
 w trakcie wycieczki jej Organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe
uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać opublikowane np. przez obecne
na wycieczce media. Uczestnictwo w wyprawie oznacza zgodę na publikację wizerunku
uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.
VII. Program rajdu:
- start na trasę godzina 15.00 z Rynku przy wejściu do ratusza (siedziba biblioteki),
- godzina 15.00 -18.00 przejazd rowerami wyznaczoną trasą tj. Lubań – Lubański Wielki Las– Zaręba
– Lubań (całkowita długość trasy wyniesie około 20 km),
- godz. 16.00 odpoczynek w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie, słodki poczęstunek, kawa,
herbata, wspólne zabawy zręcznościowe i literackie, konkurs na najbardziej pomarańczowego
uczestnika.
- 17.00 – 18.00 – powrót z Zaręby do Lubania. Jedziemy do ratusza, tam zakończenie rajdu.

Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może
przekraczać 15 osób.
Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
VIII. Postanowienia końcowe
• Wszyscy uczestnicy wycieczki mają obowiązek przestrzegania powyższego regulaminu,
zarządzeń specjalnych organizatorów oraz przepisów prawa ustawowego.
 Z treścią regulaminu wycieczki uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową
www.bibliotekaluban.pl lub w działach biblioteki.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 Uczestnictwo w wycieczce oznacza akceptację regulaminu rajdu.
Życzymy samych wspaniałych i niezapomnianych wrażeń!!
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KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANCH OSOBOWYCH
W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM
W ROWEROWEJ WYPRAWIE TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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), tzw. "RODO", Administrator Danych informuje, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym z udziałem w konkursie jest Miejska i
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
Z administratorem danych można się kontaktować:
(1) pod adresem korespondencyjnym : ul. Rynek - Ratusz, 59-800 Lubań
(2) pod adresem poczty elektronicznej : sekretariat@bibliotekaluban.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej jest Pan Ryszard Skowron.
W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych:
(1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl
(2) na wyżej podane adresy korespondencyjne z dopiskiem : inspektor ochrony danych

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celu:
(1) uczestnictwa w rowerowej wyprawie turystyczno-rekreacyjnej „Odjazdowy bibliotekarz”,
(2) promocja zajęć w formie publikacji zdjęć, materiału wideo na stronie https://bibliotekaluban.pl/ oraz na
facebookowym fanpage’u.
Przekazywane dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu
Ponadto administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez osobę.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
(1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
(2) art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
(3) § 8 Statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu;
(4) Regulamin rowerowej wyprawy turystyczno-rekreacyjnej „Odjazdowy bibliotekarz”

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane Administratora danych w określonych powyżej celach. Administrator danych może również przekazać dane osobowe podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia danych osobowych oraz podmiotom współpracującym w organizacji rowerowej wyprawy turystyczno-rekreacyjnej „Odjazdowy bibliotekarz”

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH

• RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wymienionych celów,
a następnie archiwizował zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH
(1)

(2)

Posiada Pani/Pan prawo:
(A) dostępu (art. 15. RODO),
(B) do sprostowania (art. 16 RODO),
(C) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jaki zakresie chce skorzystać.

INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się w następujący
sposób:
(1) listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
(2) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie : https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

INFORMACJA O WYMOGU PRAWNYM
Złożenie karty zgłoszenia do rowerowej wyprawy turystyczno-rekreacyjnej „Odjazdowy bibliotekarz” jest dobrowolnym wyrażeniem zgody na uczestnictwo w wyprawie. Brak złożenia karty wraz z podaniem obligatoryjnych danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym w związku z prowadzoną promocją zajęć na portalu społecznościowym Facebook
– profil Miejskiej i Publicznej Biblioteki Publicznej w Lubaniu.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH

• RESPEKTUJEMY PAŃSTWA PRAWA

