
Program

45 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

w dniu 23.09.2018

www.facebook.com/RodzinneRajdyRowerowe    www.btcbb.pl                                                                       
organizator: Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

Startujemy z Pl. Ratuszowego kierując się w stronę Pisarzowic gdzie odbędzie się półmetek.                                  
Drugi etap prowadzi w stronę terenów  Parku Rosta w Bielsku-Białej, gdzie odbędzie się finał rajdu.

· 9.00 ROZPOCZĘCIE RAJDU - wywiady z gośćmi i uczestnikami
· 9.30 START RAJDU – Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej
· 9.30 – 11.30 I ETAP (ok. 21 km)11.30– 13.00 PÓŁMETEK w Pisarzowicach
· przeprowadzenie konkurencji sprawnościowych,
· weryfikacja uczestników konkurencji regulaminowych
 
· 13.00 – 14.30 II ETAP ( ok.12 km)
 
      14.30 – 16.00 FINAŁ 45 Bielskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie Parku Rosta

· ciepły posiłek
· rozstrzygnięcie konkurencji regulaminowych
· rozstrzygniecie konkursu oraz loteria
· rozdanie nagród
· zakończenie rajdu
 

Opłata startowa

· W dniach 17-22.09.2018 – 15 zł, w biurze Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej 
       przy ul. Krasińskiego 5a
· W dniu rajdu 23.09.2018 – 25 zł, na Placu Ratuszowym w Bielsku-Białej.
· Zapisy przez  od 01.09.2018 do  20.09.2018
 
W ramach opłaty: koszulka, folder okolicznościowy, kupon na ciepły posiłek, ubezpieczenie. 
Uczestnicy rajdu mogą wraz z pakietem startowym zakupić los loterii fantowej 45 BRRR – koszt 5 zł.
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej musisz 
wyrazić zgodę na przetwarzanie 
Twoich danych osobowych. Jeśli nie wyrazisz takiej zgody, nie możesz brać udziału w wydarzeniu.
Twoje dane podczas Bielskich Rodzinnych rajdów Rowerowych potrzebne są do ubezpieczenia oraz udziału w konkursach.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 
5a, 
43-300 Bielsko-Biała. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowego udziału w wydarzeniu, 
przez okres trwania 
wydarzenia, a także po jego zakończeniu, tak długo jak wymagają tego obowiązki określone przepisami, a także obowiązki 
wynikające z konieczności 
zawarcia umowy ubezpieczenia.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: 
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała, lub pod numerem telefonu: 
033 822 05 29.
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