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§ 1  

ORGANIZATOR  

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

Współorganizacja 

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

§ 2 

IMPREZA 

Impreza rowerowa pod nazwą „MOBILNE WAKACYJNE WARSZTATY ROWEROWE” (dalej MWWR 2022) jest 
realizowana w celu: 

1) organizację wypoczynku letniego dla dzieci powiatu pruszkowskiego; 

2) promocję zdrowia, sportu i turystyki rowerowej; 

3) promocję zasad ruchu drogowego; 

4) rozruszanie dzieci po zastoju czasu pandemii; 

§ 3  

TERMIN / MIEJSCE ZBIÓRKI / CZAS ZAJĘĆ  

Impreza ma charakter mobilny bez stałego miejsca pobytu dzieci w jednym miejscu. 

Miejsca zbiórek i odbioru dzieci określa regulamin dnia, o czym mowa w § 6 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach, o których mowa w § 6. 

§ 4  

OPŁATY 

1. Uczestnictwo w MWWR2022 jest odpłatne. Wysokość opłat: 

1) 900 zł brutto od osoby za jeden turnus.  

2) 850 zł od osoby w przypadku rodzeństwa uczestniczącego w MWWR2022 w tym samym turnusie.  

3) 50 zł za nieodebranie dziecka do 17.30 za każde 30 minut spóźnienia, chyba że wynika to z winy 
organizatora. 

2. Opłata zawiera: 

1) drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, 1 litr wody 

2) Miasteczko Ruchu Drogowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Muzeum Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku, WAKE FAMILY BRWINÓW, Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, 
Baza Edukacyjna Rezerwat przyrody „Na Torfach” im. Janusza Kozłowskiego w Otwocku, Muzeum 
Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli; 

3) udział we zajęciach, opiekę instruktorską, opiekę medyczną, ubezpieczenie; 

4) transport na miejsce wycieczek wyjazdowych i z powrotem, 

3. Zwrot opłaty przysługuje w przypadku rezygnacji z zajęć, nie później jednak niż na 14 dni przed 
wykupionym turnusem. 

4. Opłaty można wnieść za pomocą formularza płatność na stronie „sport4help.pl”. 

§ 5 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W MWWR2022 mogą ̨wziąć ́udział osoby w wieku od 10 do 12 lat i posiadają kartę rowerową. 
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2. Pozostałe warunki uczestnictwa to: 

1) Zgłoszenie poprzez formularz na stronie online www.sport4help.pl przez opiekuna prawnego lub 
na miejscu zbiórki.  

2) Dokonanie opłaty w dniu zgłoszenia; opłaty można dokonać tylko w formule systemu płatności 
online, przy natychmiastowej weryfikacji dokonania wpłaty;  

3) Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji listy obecności,  
o czym mowa w Rozdziale RODO; 

4) Udzielenie zgody na udział dziecka w zajęciach sportowych stacjonarnych, poza obiektem,  
w zajęciach w ruchu ulicznym i wycieczkach turystycznych poza miejscem zamieszkania; 

5) Udzielenie zgód na udzielenie świadczeń medycznych dzieci w przypadku zdarzeń losowych, 
wstrząsów anafilaktycznych i innych niepożądanych zdarzeń wymagających interwencji 
medycznej;  

3. Każdy z uczestników MWWR2022 musi posiadać sprawny rower. Organizator nie przewiduje użyczania 
rowerów uczestnikom MWWR2022.  

4. Każdy z uczestników MWWR2022 musi posiadać kask rowerowy. Organizator nie przewiduje użyczania 
kasków uczestnikom MWWR2022. 

5. Każdy z uczestników MWWR2022 musi posiadać przy sobie, bez względu na pogodę: zapasową dętkę, 
kurtę przeciwdeszczową, bluzę ocieplaną, plecak, zapasową bieliznę, skarpetki, okulary 
przeciwsłoneczne, dowód osobisty albo legitymację uprawniającą do zniżek. 

6. W przypadku niewyrażenia zgody na udział w wycieczkach, organizator nie zapewni opieki dzieciom w 
formie stacjonarnej. 

7. Opiekun złoży oświadczenie w formularzu o alergiach pokarmowych, alergiach na leki, alergiach 
odzwierzęcych (sierść, ukąszenia), o stanie zdrowia dziecka, w tym Covid-19. 

8. Opiekun poda dane osobowe osób, które będą mogły odebrać dziecko w zastępstwie. 

§ 6 

PROGRAM MWWR2022  

1. MWWR2022 zostaną zorganizowane w turnusach: 

1) turnus 1: 04 lipca – 08 lipca 2022 
2) turnus 2: 11 lipca – 15 lipca 2022 
3) turnus 3: 18 lipca – 22 lipca 2022 
4) turnus 4: 25 lipca – 29 lipca 2022 

2. Tygodniowy limit osób mogących wziąć udział w zajęciach 12 (dwanaście). 

3. Poniedziałek, każdego turnusu, Poniedziałek: Miasteczko Ruchu Drogowego Straży Miejskiej m.st. 
Warszawy | Zajęcia: Warsztaty Rowerowe ze Strażą Miejską |  

» 08.00 zbiórka: parking Polskiego Związku Kolarskiego, Pruszków ul. Andrzeja 1,  
» 08.30 wyjazd do MRD,  
» 09.00 teoria, 
» 11.00 2 śniadanie,  
» 11.30 pierwsza pomoc,  
» 13.00 obiad,  
» 13.30 zajęcia praktyczne,  
» 15.00 koniec zajęć w MRD - powrót do Pruszkowa, 
» 16.00 - podwieczorek, 
» 17.00 - koniec zajęć, odbiór dzieci: Polskiego Związku Kolarskiego, Pruszków ul. Andrzeja 1, 
» środek transportu: bus. 

http://www.sport4help.pl/
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4. Wtorek, każdego turnusu: Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku | Zajęcia: Lekcja 
muzealna / rajd rowerowy śladem Bitwy Warszawskiej Sulejówek - Ossów - Kobyłka | 

» 08.00 zbiórka, PKP Pruszków 
» 08.45 pociąg Pruszków - Sulejówek, 
» 09.00 2 śniadanie, 
» 10.00 lekcja muzealna MMJP, 
» 12.00 obiad, 
» 12.30 rajd Sulejówek - Ossów - Kobyłka - Ossów - Sulejówek, 
» 16.00 powrót pociągiem do Pruszkowa, 
» 16.30 podwieczorek, 
» 17.30 koniec zajęć, PKP Pruszków 
» środek transportu: pociąg i rower 

5. Środa, każdego turnusu: Wake Family Brwinów / Patataj Kanie Helenowskie 

» 08.00 zbiórka: parking Polskiego Związku Kolarskiego, Pruszków ul. Andrzeja 1,  
» 08.30 rajd rowerowy Pruszków – Parzniew - Brwinów 
» 09.30 2. śniadanie 
» 10.00 zajęcia Wake Family Brwinów  
» 12.00 rajd rowerowy Brwinów – Podkowa Leśnia – Otrębusy – Kanie Helenowskie 
» 13.00 Kanie Helenowskie: obiad 
» 13.30 zajęcia hippiczne PATATAJ 
» 14.30 rajd Kanie – Nadarzyn  
» 15.00 zajęcia baseny Nadarzyn 
» 16.30 Podwieczorek 
» 17.30 Koniec zajęć, parking Polskiego Związku Kolarskiego, Pruszków ul. Andrzeja 1,  
» Środek transportu: rower 

6. Czwartek, każdego turnusu: Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie / Baza Edukacyjna Rezerwat 
przyrody Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego w Otwocku | Zajęcia: Lekcja przyrodnicza / rajd 
rowerowy Celestynów - Goździkowe Bagno - Żółwi Staw – Bagno "Całowanie" - Rezerwat "Na Torfach" 
- Otwock - Plaża Miejska w Otwocku nad Świdrem – Józefów PKP | 

» 09.00 zbiórka, PKP Pruszków 
» 09.23 odjazd pociągiem do Celestynowa,  
» 2 śniadanie 
» 10.45 Celestynów,  
» 11.00 Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, 
» 13.00 obiad 
» 13.30 wyjazd w kierunku Bagno Całowanie,  
» 15.00 Bagno "Całowanie",  
» 16.30 Baza Edukacyjna "Na Torfach",  
» 17.30 Podwieczorek 
» 18.03 Pociąg Otwock – Pruszków  
» 19.30 Koniec zajęć, PKP Pruszków 
» środek transportu: Koleje Mazowieckie i SKM-W 

7. Piątek, każdego turnusu: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie / Muzeum Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli | Zajęcia: Zwiedzanie: Muzeum Kolei Wąskotorowej, ekspozycja stała; przejazd 
pociągiem retro, zwiedzanie Puszczy Kampinoskiej, rajd rowerowy Tułowice – Brochów – Żelazowa 
Wola - Sochaczew 

» 08.00 zbiórka: parking Polskiego Związku Kolarskiego, Pruszków ul. Andrzeja 1,  
» 08.30 Wyjazd do Sochaczewa 
» 09.50 Zwiedzanie MKW 
» 10.10 Wycieczka pociągiem retro do Tułowic / 2. śniadanie w pociągu  
» 11.45 Przyjazd do Wilcza Tułowskiego, zwiedzanie Puszczy 
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» 12.45 Obiad 
» 13.30 Rajd rowerowy Tułowice – Brochów – Żelazowa Wola  
» 15.00 Zwiedzanie Muzeum Chopina w Żelazowej Woli 
» 16.00 Rajd rowerowy Żelazowa Wola - Sochaczew 
» 16.30 Powrót do Pruszkowa 
» 17.30 Koniec zajęć, parking Polskiego Związku Kolarskiego, Pruszków ul. Andrzeja 1,  

§ 7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Udział w MWWR2022 jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,́ 
niezależnie od warunków pogodowych panujących na trasie.  

2. Organizator zastrzega sobie korektę trasy w zależności od kondycji dzieci i nagłych warunków 
pogodowych. 

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

§ 8 

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 MWWR2022 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 MWWR2022 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 (opiekun prawny) 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;  

5) uczestnik (opiekun prawny) 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 
MWWR2022, sprawdzenia listy obecności; 

§ 9 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Ustanawia się następujące osoby odpowiedzialne za przebieg MWWR2022: 
1) Dyrektor Warsztatów, Magdalena Sobieraj, Fundacja „Drogi Mazowsza”, tel. 537.000.075 – 

Organizator 
2) Pilot wycieczek, Adam Sobieraj, Fundacja „Drogi Mazowsza”, tel.: 608.460.555 


