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„Pamiętaj o sercu” 

 
Rajd rowerowy rozgrywanego w dniu 30.09.2018 r.  

w ramach 19 Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca 

pod patronatem Honorowym prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 

 
 
 

1. Organizatorem Rajdu jest: Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego 

Producent wykonawczy: 

S’ART PRODUCTION Sylwia Salwińska, 

CHRONOTEX Wojciech Mielniczek 

 
2. Wsparcie organizacyjne 

 
           Urząd Miasta Krakowa  
 

3. Cele Imprezy 
 

1) Światowy Dzień Serca, który będzie obchodzony po raz 19-ty w ponad 120 krajach 

ma na celu szerokie upowszechnienie podstawowej wiedzy o schorzeniach serca 

oraz o możliwościach leczenia i profilaktyki. Jak co roku, program uroczystości 

będzie obejmował promocję zdrowego stylu życia. Będzie również wskazywał na 

najważniejsze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, 

nadwagę i otyłość, cukrzycę, stres i depresję oraz używki (papierosy, alkohol i 

narkotyki). 
 

2) popularyzacja jazdy rowerem jako zdrowej, dostępnej dla każdego formy 

aktywności ruchowej; 
  

3) promocja Krakowa jako regionu przyjaznego kolarstwu. 
 

4. Organizacja zawodów: 
 

1) rajd ma charakter towarzyski odbędzie się w niedzielę 30.09.2018r, dystans około 

20 km. Przed startem Rajdu wszyscy zawodnicy wykonają pomiar ciśnienia krwi, 

analogicznie na Międzyczasie i Mecie. Wyniki pomiarów będą wizualizowane na 

mecie  

 
2) start: Plac przy stadionie Cracovii od strony ul. Józefa Kałuży, o godzinie 13.15; 
 
3) meta: jak wyżej około godziny 14.45 

 
 

4) biuro zawodów zlokalizowane będzie w namiotach bezpośrednio przy starcie rajdu. 

Rejestracja i wydawanie pakietów startowych od godziny 10.30 do 12.45 za 

okazaniem dowodu tożsamości. 



Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu wykonania pomiaru ciśnienia przed 

startem 

  
5) trasa prowadzi drogą asfaltową:  

Start – Stadion Cracovii, ul. Focha, ul. Królowej Jadwigi, ul. Junacka, ul. Chełmska, 

ul. Rzepichy, ul. Orla, ul. Księcia Józefa 

 

Międzyczas - Parking przy Winnicy Srebrna Góra: przerwa około 30 min - pomiar  

ciśnienia, kawa, herbata, owoce 

 

Ul. Księcia Józefa, ul. Mirowska w kierunku obwodnicy, Ścieżka rowerowa wałem 

Wisły w kierunku do centrum Krakowa, ul. Wioślarska, ul. Księcia Józefa, ul. 

Tadeusza Kościuszki, ul. Kasztelańska, ul. Focha, Stadion Cracovii - Meta 
 
. 

 
5. Warunki uczestnictwa w zawodach 

 

1) Prawo do uczestnictwa w rajdzie rowerowym mają osoby dorosłe, czyli te, które 

najpóźniej do dnia zawodów ukończą 18 lat; 
 

2) Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje przedłożenie w biurze zawodów 

aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w 

zawodach lub własnoręcznie podpisanie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia i 

starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. 

3) Dopuszcza się start zawodników, którzy w dniu zawodów ukończą 12 lat za zgodą 

opiekuna prawnego podpisaną w biurze zawodów, pod jego bezpośrednią opieką 

w trakcie rajdu.  

 

6. Zapisy na zawody i opłaty startowe 
  

zapisy przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, przez stronę zapisów do 

rajdu www.chronotex.pl limit uczestników 80 osób, w tym 25 do dyspozycji 

Organizatora. Udział bezpłatny. 

 

7. Klasyfikacje zwycięzców  

Wszyscy uczestnicy rajdu są zwycięzcami w walce o zdrowe serce. 

Wyniki pomiarów ciśnienia na starcie , międzyczasie i mecie będą wizualizowane na 

mecie  

 
9. Świadczenia organizatora:  

1) medal dla każdego uczestnika; 

2) zabezpieczoną przez Policję, Straż Miejską i wolontariuszy, trasę; 
 

3) zabezpieczenie medyczne; 
 

4) napoje i owoce na międzyczasie i mecie; 
 

5) zwrotne numery startowe oraz pomiar ciśnienia ; 

http://www.chronotex.pl/


 
 

10. Szczegółowe zasady uczestnictwa w wyścigu rowerowym 
 

1) Rajd ma charakter towarzyski, zawodnicy poruszają się w zwartej grupie pomiędzy 

dwoma patrolami Policji dodatkowo eskortowani przez Straż Miejską i 

wolontariuszy na skuterach elektrycznych.   

 
2) Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność oraz 

ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez 

siebie; 
 

3) Trasa Rajdu prowadzi drogami publicznymi przy zachowaniu ruchu.  Wszyscy 

uczestnicy bezwzględnie podporządkują się poleceniom eskorty rajdu 
 

4) każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie w zapiętym 

kasku sztywnym.  
 

6) każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania dwóch sprawnych hamulców w 

rowerze; 
 

7) trasa jest asfaltowa. Zawodnicy mogą startować na dowolnym rodzaju rowerów. Ze 

względu na charakter rajdu preferowane są rowery trekingowe; 
 

8) uczestnicy rajdu zobowiązani są do ubezpieczenia  od następstw nieszczęśliwych 

wypadków we własnym zakresie, fakt ten potwierdzają podpisem na formularzu 

organizatora; 
 
 

11. Informacje i postanowienia końcowe 
 

1) każdy zawodnik ma obowiązek zaznajomienia się z aktualnym Regulaminem 

Zawodów umieszczonym na stronie zapisów oraz w biurze zawodów, w dniu 

imprezy; 
 

2) Organizatorzy mają prawo odwołać start w sytuacji działania sił wyższych, czyli 

zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia, w szczególności wystąpienia 

zjawisk atmosferycznych stanowiących realne zagrożenie życia lub zdrowia 

startujących lub uniemożliwiających właściwe zabezpieczenie trasy.  

  
3) Każdy zawodnik w czasie wyścigu musi posiadać numer startowy, umieszczony na 

kierownicy; 
  

8) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. W 

przypadku zmian zostaną one podane do publicznej wiadomości w widoczny 

sposób. Ewentualne zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone najpóźniej do 1 

godziny przed rozpoczęciem zawodów; 
  

9) Podczas zawodów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z rowerów z napędem 

elektrycznym lub mechanicznym; 
 

10) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą 

zanieczyszczać trasy wyścigu. 
  

11) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
 

 
 



 

 
13. Prawa do dóbr osobistych: 

 
1) Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie listy startujących 

zawodników, wyników pomiarów ciśnienia oraz na podanie danych osobowych w 

postaci imienia, nazwiska, miejscowości do wiadomości publicznej; 
 

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

zawodów w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest CHRONOTEX 

Wojciech Mielniczek, z siedzibą Bochni ul. Ogrodowa 97 32-700 Bochnia. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 

zawodach. 

 
3) Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do  

treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie  

w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z 

organizacją zawodów, również we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie 

koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów; 
 

4) Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w zawodach równoznaczne jest z 

wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych (w tym 

wizerunku). Zawodnik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej 

terytorialnie 5 letniej licencji na wykorzystanie jego danych osobowych (w tym 

wizerunku). Równocześnie Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w 

kontekście udziału w Rajdzie oraz korzystanie w celach informacyjnych, 

promocyjnych i marketingowych, z jego dóbr osobistych (danych osobowych oraz 

wizerunku) przez Organizatora oraz inne podmioty, którym Organizator powierzy 

promowanie i reklamowanie imprezy. 

 

Organizator 



 


