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REGULAMIN imprezy RRWF21 2021 

 

§ 1  

ORGANIZATOR  

Fundacja „Drogi Mazowsza”, ul. Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków 

Współorganizacja 

Polski Związek Motorowy, ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa 

Partnerzy 

Komenda Stołeczna Policji, Wydział Ruchu Drogowego, ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa 
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa 
Giant Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa 
MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. Oddzial w Polsce, ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa 

§ 2 

IMPREZA 

Impreza rowerowa pod nazwą „Rajd Rowerowy WFistów 2021” (dalej RRWF21) jest realizowana na zlecenie 
Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach zleconego zadania publicznego, zgodnie 
z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, i ma na 
celu: 

1) promocję Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Ruchu Drogowego 2021; 
2) promocję konieczności posiadania karty rowerowej wśród uczniów 
3) promocję turystyki rowerowej, 
4) promocję zdrowia, 
5) promocję patronów 2021 roku: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila 

Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza, a także Konstytucji 3 Maja. 

§ 3  

TERMIN / TRASA / DYSTANS 

1. Data imprezy: 22 listopada 2021, poniedziałek, godziny od 10.00 do 15.00 

2. RRWF21 zostanie rozegrany w Warszawie, w formule hybrydowej bez wspólnego startu i mety z uwagi 
na stan epidemii.  

3. Start: Giant Fabryczna, ul. Fabryczna 2, w Warszawie. Meta: Komenda Stołeczna Policji, ul. Karolkowa 
46, w Warszawie. 

4. Każdy z uczestników musi odwiedzić stacje usytuowane na trasie pobierając kod QR z tablicy: 

01: Stacja Profesorska – Stacja Tadeusza Różewicza 
02: Stacja Stara Kordegarda – Stacja Cypriana Norwida 
03: Stacja „Łazienkowski” – stacja inwestycji rowerowych 
04: Stacja „Świętokrzyski” – zasady ruchu rowerowego 
05: Stacja Centrum Nauki Kopernik – stacja Stanisława Lema  
06: Stacja Wizytki – stacja kard. Wyszyńskiego 
07: Stacja Plac Zamkowy – stacja poświęcona Konstytucji 3 Maja 
08: Stacja Pałac Blanka – Stacja Kamila Baczyńskiego, 
09: Stacja Rondo ONZ – stacja WDR2021 
10: Stacja MPW – stacja historii Warszawy 

 

§ 4  
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikiem może być nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w szkole podstawowej,  
w szkole ponad podstawowej w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy. 
Organizator może dopuścić nauczycieli zatrudnionych w szkołach zlokalizowanych w powiatach 
przyległych do miasta stołecznego Warszawy. 

2. Pozostałe warunki. Uczestnik: 

1) Dokona zgłoszenia udziału poprzez formularz na stronie www.domtel-sport.pl;  

2) Udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji listy startowej i 
ogłoszenia wyników zawodów publicznie na stronie organizatora zawodów, o czym mowa w 
Rozdziale RODO; 

3) Podpisze listę startową w dniu 22 listopada 2021 r. w miejscu wyznaczonym przez Organizatora na 
miejsce startu RRWF21 oraz o godzinie przypisanej przez Organizatora; 

4) Dokona rejestracji przejazdu trasy w czasie rzeczywistym od startu do mety za pomocą dowolnej 
aplikacji rejestrującej ślad przejechanej trasy, datę i łączny czas przejechania trasy; 

5) Zarejestruje w dniu zawodów, ale nie później niż przed przystąpieniem do testu, wynik 
przejechania trasy RRWF21 poprzez zrzut z ekranu; zrzut należy przesłać na adres poczty 
elektronicznej Organizatora biuro@drogimazowsza.org; 

6) Przystąpi do testu wiedzy zdobytej w trakcie RRWF21 i udzieli odpowiedzi na pytania testu. 

3. Uczestnik używa własnego roweru. Uczestnik zobowiązany jest poruszać się w kasku.  

4. Zabronione jest poruszanie się rowerem elektrycznym przez Uczestnika w celu pokonania trasy 
RRWF21. 

5. Uczestnictwo w RRWF21 jest bezpłatne. 

6. Limit uczestników RRWF21 to 54 (pięćdziesiąt cztery) osoby. 

7. Każdy z uczestników RRWF21 bierze w nim udział na własną odpowiedzialność,́ będzie przestrzegać 
zasad ruchu drogowego, będzie przestrzegać zasad stanu epidemii. 

8. Każdy uczestnik będzie mieć obowiązek noszenia maseczki ochronnej w pomieszczeniach zamkniętych 
pod karą dyskwalifikacji z zawodów. 

§ 5 

PRZEBIEG RRWF21 

1. Biuro Zawodów: 

1) Start: Sklep Giant Fabryczna, ul. Fabryczna 2, 22 listopada 2021, g. 09.00 – 11.30; 

2) Meta: Komenda Stołeczna Policji, Wydział Ruchu Drogowego, ul. Karolkowa 46, 22 listopada 2021, 
g. 11.00 – 15.00 

2. Uczestnicy zostaną podzielni na 4 grupy: 14 osób, 14 osób, 14 osób, 12 osób według kolejności 
zgłoszeń. 

3. Godziny startów: g. 10.00, g. 10.30, g. 11.00, g. 11.30.  

4. Godziny klasyfikacji mety: dla startu o 10.00 – 11.30, dla 10.30 – 12.00, dla 11.00 – 12.30, dla 11.30 – 
13.00. 

5. Godziny testów: dla startu o 10.00 – 11.45, dla 10.30 – 12.15, dla 11.00 – 12.45, dla 11.30 – 13.15. 

6. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w Biurze Zawodów „Start”. 

7. Udział w RRWF21 zostanie zaliczony, jeżeli uczestnik łącznie:  

1) Podpisze listę startową w dniu RRWF21, 
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2) Pokona trasę rajdu odwiedzając 10 stacji, o których mowa w § 3 ust. 4, 

3) Zarejestruje pokonanie trasy za pomocą urządzenia rejestrującego ślad trasy, datę i czas 
przejechania trasy. Zapis należy zeskanować i przesłać na adres mailowy organizatora zawodów: 
biuro@drogimazowsza.org. 

4) Napisze test z wiedzy zdobytej wiedzy podczas RRWF21. 

8. Test będzie składać się z 30 pytań. Zakres tematyczny testu będzie dotyczyć 10 stacji RRWF21. Każdej 
stacji będą poświęcone 3 pytania. Limit czasu 30 minut. Sędziowie określą liczbę poprawnych 
odpowiedzi oraz czas napisania testu przez każdego uczestnika. 

§ 6 

KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW 

1. Punktacja: 

1) Za każdą poprawną odpowiedź w teście 1 punkt. Maksymalna liczba punktów 30. 

2) Za najlepszy czas napisania testu 54 punkty, z drugi czas 53, za trzeci czas 52, za 4. – 51, za 5. – 50, 
za 6. – 49, za 7. – 48, za 8. – 47, za 9. – 46, za 10. – 45, za 11. – 44, za 12. – 43, za 13. – 42, za 14. – 
41, za 15. – 40, za 16. – 39, za 17. – 38, za 18. – 37, za 19. – 36, za 20. – 35, za 21. – 34, za 22. – 33, 
za 23. – 32, za 24. – 31, za 25. – 30, za 26. – 29, za 27. – 28, za 28. – 27, za 29. – 26, za 30. – 25, za 
31. – 24, za 32. – 23, za 33. – 22, za 34. – 21, za 35. – 20, za 36. – 19, za 37. – 18, za 38. – 17, za 39. 
– 16, za 40. – 15, za 41. – 14, za 42. – 13, za 43. – 12, za 44. – 11, za 45. – 10, za 46. – 9, za 47. – 8, 
za 48. – 7, za 49. – 6, za 50. – 5, za 51. – 4, za 52. – 3, za 53. – 2, za 54 – 1; 

3) Za najlepszy czas przejazdu trasy rajdu 54 punkty, z drugi czas 53, za trzeci czas 52, za 4. – 51, za 5. 
– 50, za 6. – 49, za 7. – 48, za 8. – 47, za 9. – 46, za 10. – 45, za 11. – 44, za 12. – 43, za 13. – 42, za 
14. – 41, za 15. – 40, za 16. – 39, za 17. – 38, za 18. – 37, za 19. – 36, za 20. – 35, za 21. – 34, za 22. 
– 33, za 23. – 32, za 24. – 31, za 25. – 30, za 26. – 29, za 27. – 28, za 28. – 27, za 29. – 26, za 30. – 
25, za 31. – 24, za 32. – 23, za 33. – 22, za 34. – 21, za 35. – 20, za 36. – 19, za 37. – 18, za 38. – 17, 
za 39. – 16, za 40. – 15, za 41. – 14, za 42. – 13, za 43. – 12, za 44. – 11, za 45. – 10, za 46. – 9, za 
47. – 8, za 48. – 7, za 49. – 6, za 50. – 5, za 51. – 4, za 52. – 3, za 53. – 2, za 54 – 1; 

4) Za pominięcie stacji „-10” za każdą stację. 

2. Dyskwalifikacja nastąpi: 

1) Za poruszanie się środkami komunikacji publicznej (autobus, tramwaj, metro, pociąg, taxi i inne), 

2) Za poruszanie się na rowerze elektrycznym, 

3) Za brak maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta uczestnika w pomieszczeniach Biura Zawodów. 

3. Laureatem pierwszego miejsca RRWF 1 zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów z 
testu. W przypadku stwierdzenia tej samej liczby punktów z testu przypisanej do kilku uczestników 
zostanie porównany czas napisania testu. W przypadku stwierdzenia tej samej liczby punktów z testu 
i takich samych czasów napisania testów zostaną porównane czasy przejazdu trasy rajdu. W przypadku 
uzyskania tej samej liczby punktów z testu, takiego samego czasu napisania testu, takiego samego 
czasu przejazdu trasy rajdu, jury weźmie pod uwagę kolejność zgłoszenia udziału w RRWF21. 

4. Jury wyłoni zwycięzcę i ustali klasyfikację dla wszystkich uczestników łącznie, nie zaś dla 
poszczególnych grup startowych. 

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu RRWF21 nie później niż o g. 15.00. 

§ 7 

NAGRODY  

1. Przysługują następujące nagrody za: 
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1) Miejsce 1: Nawigacja rowerowa MIO, voucher Giant Fabryczna 500 zł, Plecak 4F, voucher serwis 
rowerowy Giant Fabryczna. Klasa uczestnika otrzyma bezpłatny kurs na kartę rowerową oraz 
bezpłatną wycieczkę rowerową Truskaw – Palmiry – Truskaw.  

2) Miejsce 2: Nawigacja rowerowa MIO, voucher Giant Fabryczna 250 zł, Plecak 4F, voucher serwis 
rowerowy Giant Fabryczna; klasa uczestnika otrzyma – bezpłatny kurs na kartę rowerową. 

3) Miejsce 3: Nawigacja rowerowa MIO, voucher Giant Fabryczna 250 zł, Plecak 4F, voucher serwis 
rowerowy Giant Fabryczna. 

4) Miejsce 4-5: Plecak 4F, apteczka rowerowa, kosmetyki rowerowe, oświetlenie i dzwonki Giant. 

5) Miejsce 6-25: apteczka rowerowa, kosmetyki rowerowe, oświetlenie i dzwonki Giant. 

6) Miejsce: 26-54: apteczka i kosmetyki rowerowe. 

§ 8 

REKLAMACJE I TERMINY 

Organizator ma prawo poprosić o przesłanie zapisu trasy do weryfikacji. Zapis należy przetrzymać do  
30 listopada 2021 r., 23.59 w celu rozpatrzenia reklamacji. 

Realizacja nagród dla klas w postaci kursu na kartę rowerową odbędzie do 3 grudnia 2021 r. W przypadku 
zarządzenia nauki zdalnej, kurs odbędzie w tym trybie. 

Realizacja wycieczki odbędzie się do 30 kwietnia 2022 roku.  

§ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizatorzy RRWF21 nie przyjmują ̨odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie RRWF21, 
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. 

2. Udział w RRWF21 jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,́ niezależnie 
od warunków pogodowych panujących na trasie.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone 
przez uczestników. 

§ 10 

RODO 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję się, że: 

1) administratorem danych osobowych Uczestników RRWF21 jest Fundacja „Drogi Mazowsza” (e-mail: 
biuro@drogimazowsza.org, tel: 608460555 prowadząca działalność zgodnie ze swym statutem; 

2) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia RRWF21, losowania nagród 
i podania wyników do publicznej wiadomości oraz w celach sprawozdawczych, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO  

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa; 

4) uczestnik ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem;  
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5) uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

6) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w 
RRWF21, losowaniu nagród i podania do publicznej wiadomości; 

§ 11 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Ustanawia się następujące osoby odpowiedzialne za przebieg RRWF21: 
1) Magdalena Sobieraj, Fundacja „Drogi Mazowsza”, Dyrektor RRWF21, tel. 537.000.075 
2) Adam Sobieraj, Polski Związek Motorowy, tel. 608.460.555 – Biuro Zawodów Start 
3) Karolina Przewłocka, Polski Związek Motorowy, tel. 695.526.700 – Biuro Zawodów Meta 
4) Anna Jarosz, Giant Polska 
5) Kamila Tylkowska-Majcher, Główny specjalista, URZĄD M.ST. WARSZAWY, Biuro Edukacji 
6) Robert Niedbałko, Komenda Stołeczna Policji, Wydział Ruchu Drogowego. 

 

 

 

 

Maria Stępniak, Dyrektor Fundacji 


