
 
TOUR DE KĘTY – RAJD PRZEDSZKOLAKA W GMINIE KĘTY 2022 

 
1. Regulamin określa cele Rajdu Przedszkolaka w gminie Kęty, zwanego dalej rajdem, 

obowiązki organizatorów, uczestników oraz pozostałe kwestie istotne dla 
bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu imprezy. 
 

2. Organizator rajdu: 
a) Urząd Gminy Kęty. 

 
3. Miejsce i trasa rajdu: 

a) 25.09.2022 r. Park miejski w Kętach, start – godzina 15:00, 
b) Trasa: teren parku po wyznaczonej trasie rajdu. 

 
4. Cele rajdu: 

a) propagowanie postaw proekologicznych w wyborze środków lokomocji, 
b) podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o czystość powietrza, 
c) promocja zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i jej pozytywnego wpływu 

na zdrowie. 
 

5. Zgłoszenia: 
a) do 21.09.2022 r. u wychowawców oddziałów przedszkolnych, 
b) w dniu imprezy (25.09.2022 r.) – bezpośrednio przed startem w godz. 14:30 – 

15:00. 
 

6. Zasady współzawodnictwa: 
a) uczestnicy mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką swoich rodziców, 

opiekunów lub nauczycieli, 
b) każdy z uczestników musi posiadać kask ochronny, 
c) uczestnicy rajdu poruszają się wyłącznie na rowerach, rowerkach biegowych 

zgodnie z zasadami ruchu drogowego, 
d) do rajdu nie dopuszcza się jazdy na hulajnogach, deskorolkach, rolkach itp. 

 
7. Zabrania się uczestnikom rajdu rowerowego: 

a) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na 
pedałach, 

b) zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu, 
c) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny, 
d) wyprzedzania innych uczestników rajdu, 
e) wjeżdżania na chodniki, utrudniając poruszanie się pieszym. 

 
8. Zasady finansowania: 

a) nie pobiera się opłaty startowej i wpisowego – udział jest bezpłatny, 
b) koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

 
9. Wykluczenie uczestnika z rajdu następuje w przypadku: 

a) nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, 
b) nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego. 

 



10.  Postanowienia końcowe: 
a) organizator imprezy nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne 

poniesione przez uczestników i wyrządzone przez nich osobom trzecim, 
b) organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w wyniku 

nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, 
c) ubezpieczenie uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków jest 

pokrywane z ubezpieczenia zbiorowego, które zapewnione jest w przedszkolu. 
 

 * Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kęty 
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie  
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L  
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 
I. ADMINISTRATOR DANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kęty z siedzibą 
przy Rynek 7, 32-650 Kęty, tel. 33 844 76 00, faks 33 844 76 60, e-mail: 
gmina@kety.pl 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Pana Pawła Lisa na Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych w następujący sposób: 
1) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@kety.pl 
2) pisemnie na adres siedziby Administratora 
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych 
bądź zleconych Urzędu Gminy Kęty określonych przepisami prawa, w szczególności  
w art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących 
gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi 
przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której 
Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem 
umowy.  
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y  
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. 
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH  
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 
prawa.  
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwizacyjnych, przez okres, który wyznaczony 
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

mailto:iodo@kety.pl


instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej.  
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH 
OSOBOWYCH. 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,  
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 
5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody i przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY 
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, 
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 
wyrażenia, do cofnięcia zgody. 
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu 
jej wycofania.  
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: 
1) ustawowym, 
2) umownym, 
3) warunkiem zawarcia umowy, o których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. 
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich 
danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich 
danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie 
poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(wzór wyrażenia zgody) 
 
 
 

Zgoda na udział dziecka 
w Tour de Kęty - Rajdzie Przedszkolaka w gminie Kęty 2022 

 
 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………………………………………………………… 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka     

……………………………………………………………………………………  w Tour de Kęty - Rajdzie 

Przedszkolaka w gminie Kęty 2022.  

 
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z zapisami regulaminu oraz 

informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kęty* a także 

przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że wyrażenie zgody na udział w rajdzie jest 

równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celu promocyjnym wydarzenia 

(relacje z wydarzenia na stronie www.kety.pl oraz na profilu facebook, instagram i w innych 

serwisach społecznościowych). 

 
  

 
 
 

 ………………………… 
(podpis rodzica/opiekuna) 

http://www.kety.pl/

