
Regulamin Pielgrzymki Rowerowej  
w rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu 

20.06.2021 r. 

Organizatorem Pielgrzymki Rowerowej w rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w Starym Sączu, zwanej dalej 

„Pielgrzymką” jest Duszpasterstwo Kierowców Diecezji Tarnowskiej przy udziale Stowarzyszenia 

„Beskidzkie Więzi”, oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Każdy z 

pielgrzymujących przed udziałem w Pielgrzymce zapoznaje się z niniejszym Regulaminem i musi 

zaakceptować jego warunki – podpisując się na stosownej liście organizatora i oświadczając tym samym, że 

zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — jesteśmy 

dla siebie życzliwi, wrażliwi na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci.  

Zasady pielgrzymowania: 

1. Każdy uczestnik Pielgrzymki, zwany dalej „Pielgrzymem” przestrzega poleceń kierownika Pielgrzymki 

oraz odpowiednich służb, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

2. W czasie jazdy rowerem zalecane jest posiadanie kasku ochronnego oraz kamizelki odblaskowej. 

Każdy pielgrzym powinien mieć ze sobą: okrycie przeciwdeszczowe, środki opatrunkowe, leki osobiste i 

dokumenty. 

3. Każdy pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru - organizator nie 

bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone. 

4. Pielgrzymi zostaną objęci przez organizatora ubezpieczeniem (NNW) Organizatora Imprezy pod 

warunkiem podpisania stosownej listy organizatora, zawierającej oświadczenie o zapoznaniu się  
z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

5. Organizator zapewnia opiekę i ubezpieczenie wyłącznie na trasie przejazdu z Nowego Sącza do Starego 

Sącza – wyznaczoną przez Organizatora trasą tj. do Błoni Starosądeckich (Ołtarza Papieskiego). Podczas 

Mszy Świętej przy Ołtarzu Papieskim opieka oraz ubezpieczenie, o których mowa powyżej, nie 

obowiązują. Powrót odbywa się we własnym zakresie i nie obowiązuje ubezpieczenie opisane powyżej.  

6. Pielgrzym zna przepisy regulujące poruszanie się po drogach publicznych i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. Trasa Pielgrzymki przebiegać będzie po ścieżkach rowerowych jak i po 

drogach publicznych o zmiennym natężeniu ruchu z przewagą średniego i niskiego. 

7. Pielgrzym - rowerzysta, ma obowiązek zachować przepisy ruchu drogowego, jak wszyscy inni kierujący 

pojazdami. 

8. Pielgrzymem – rowerzystą może być osoba, która jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym 

oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania rowerem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 

ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę. 

9. Pielgrzymem –rowerzystą może być osoba: 

- która przez 14 dni poprzedzających udział w pielgrzymce nie miała kontaktu z osobami chorymi na 

COVID 19 lub będącymi w kwarantannie lub izolacji oraz sama nie jest objęta kwarantanną, izolacją lub 

nadzorem epidemicznym; 

- nie ma objawów wskazujących na zakażenie COVID 19. 

10. Pielgrzym – rowerzysta, który nie ukończył 16 roku życia może uczestniczyć w Pielgrzymce wyłącznie pod 

opieką rodzica lub dorosłego opiekuna. 

11. Pielgrzym - rowerzysta w wieku od 16 do 18 lat powinien mieć zgodę rodziców/opiekunów prawnych 
na udział w pielgrzymce, kask i kartę rowerową. Karta rowerowa nie jest wymagana w sytuacji 

kiedy pielgrzym, o którym mowa powyżej, jedzie z rodzicem, lub dorosłym opiekunem. 

12. Nie wymaga się karty rowerowej od osoby, która ukończyła 18 lat. 



13. Dziecko w wieku do 9 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone w 

specjalnym foteliku rowerowym zapewniającym bezpieczną jazdę. 

14. Rower musi być sprawny i mieć dzwonek, oraz posiadać światło samodzielnie świecące z przodu koloru 

białego oraz z tyłu koloru czerwonego. 

15. W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność, oraz unikać wszelkiego działania, które 

mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w szczególności w następujących sytuacjach:  

- włączanie się do ruchu,                    

- zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu, 

- zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,  

- jazda w czasie lub po deszczu. 

16. Kierującemu rowerem zabrania się: 
- jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu tj. innego rowerzysty, 

- jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach, 

- trzymania się pojazdów czy innych uczestników,                                                                                           

- wyprzedzania innych pielgrzymów oraz gwałtownego przyspieszania czy hamowania. 

17. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.  

18. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.  

19. Przejazd poszczególnych kolumn rowerowych jest prowadzony i nadzorowany przez wyznaczonych 

przedstawicieli Maltańskiej Służby Medycznej oraz innych powołanych do tego służb. Pielgrzym 

zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do poleceń w/w osób. 

20. Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego kolumnę. 

21. W czasie pielgrzymki należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym także zaleceń 
sanitarno-epidemiologicznych. 

22. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga kodeks cywilny oraz 

przepisy odpowiednich ustaw, w szczególności ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o 

kierujących pojazdami. 

23. OPIEKUN PRAWNY  osoby małoletniej lub pełnoletni UCZESTNIK dokonując zgłoszenia do udziału  

w pielgrzymce, wyraża zgodę w formie oświadczenia woli na przetwarzanie danych osobowych na 

warunkach określonych w Rozporządzeniu 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 zwanego dalej 

RODO, poprzez  pisemną zgodę lub podpis na liście. 

• Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. OPIEKUN lub UCZESTNIK przyjmuje do wiadomości,  

że Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w 

Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 90 880, 

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Zbigniew Hudziak, mail: iod@mord.pl  

• Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia pielgrzymki na podstawie zgody 

UCZESTNIKA lub OPIEKUNA PRAWNEGO wyrażonej poprzez dobrowolne zgłoszenie się do 

udziału w pielgrzymce, art.6 ust.1a RODO, 

• Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi udział w pielgrzymce, 

• W związku z przetwarzaniem danych osobowych, UCZESTNIKOWI lub OPIEKUNOWI 

przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, dostępu do 

treści danych; sprostowania danych, usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych, 

• W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

UCZESTNIKOWI lub OPIEKUNOWI przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), 



• Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej  

w formie papierowej przez okres niezbędny do realizacji celu pielgrzymki, lecz nie krócej od okresu 

wskazanego w przepisach o archiwizacji, 

• Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

procesie profilowania. 

PROCEDURY OGRANICZAJĄCE ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ WIRUSA 

1. Pielgrzymi powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki, środki do dezynfekcji rąk oraz 

do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. 

środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia. 

2. Przed rozpoczęciem pielgrzymki Organizator przeprowadzi pomiar temperatury ciała każdego 

pielgrzyma. Jeżeli wynik pomiaru przekroczy 37 stopni, pielgrzym nie będzie mógł uczestniczyć w 

Pielgrzymce. Wynik pomiaru nie będzie nigdzie odnotowywany. 

3. Podczas pielgrzymki obowiązują następujące wytyczne: 

a) Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem. 

b) Zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 1,5 

m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi. 

c) Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

d) Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki. 

e) W przypadku wystąpienia u pielgrzyma niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem zostanie on niezwłocznie odizolowany od pozostałych członków grupy i 

przewieziony transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub 

zostanie wezwany transport medyczny. Osoba taka powinna mieć osłonięte usta i nos. 

f) Podczas Mszy Świętej uczestnicy pielgrzymki powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i 

nosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


