REGULAMIN
rajdu rowerowego
„JESIENNA ROWERIADA”
I.
II.

Organizator: STOWARZYSZENIE OSTROWER
Cel imprezy
 promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 popularyzacja kolarstwa i upowszechnienie sportu,
 integracja środowiska rowerowego,
 konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport, turystykę i rekreację,
 promowanie szlaków rowerowych i turystycznych regionu.

III.

Data imprezy: 08.10.2017r.

IV.

Kwestie organizacyjne
Rajd „Jesienna Roweriada” jest imprezą ogólnodostępną. Rajd nie ma charakteru wyścigu
sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Impreza odbywa się przy otwartym ruchu
drogowym. Rajd odbywa się pod asystą Policji. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas
znajduje się Koordynator Rajdu, który kontroluje prędkość i kierunek jazdy całej kolumny
Uczestników, zaś na końcu jedzie oznakowana Osoba Zamykająca.

V.

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia na Rajd przyjmowane będą za pomocą formularza zgłoszeniowego
opublikowanego na stronie www.ostrower.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 4 października 2017 r.
3. Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa osobiście, bezpośrednio w dniu imprezy od
godziny 8.45 w Biurze Organizatora.
VI.

VII.

Harmonogram imprezy
 8:40 – otwarcie Biura Organizatora (Rynek)
 8:45 - 9:45 rejestracja Uczestników, wydanie regulaminu
 10:00 – start Rajdu
 ok. 12.30/13:00 – META: Leśniczówka Gutwin - poczęstunek i wspólna zabawa
uczestników Rajdu.
Dystans i przebieg rajdu
TRASA– ok. 25 km
START Ostrowiec Rynek – Okólna - Sienkiewicza - Kuźnia - Żeromskiego – Chmielowska –
Udziców - Kunów ul. Warszawska - Langiewicza – Fabryczna – Sosnowa - Wymysłów – Długa
–M.Dąbrowskiej – Torfowa – Iłżecka – Armii Krajowej – Siennieńska – Akacjowa - Gościniec Leśniczówka Gutwin META

VIII.

Uczestnictwo
1. Prawo do samodzielnego udziału w rajdzie mają wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek złożyć u Organizatora pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów.

3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mają prawo do udziału w Rajdzie pod bezpośrednią opieką
rodziców lub opiekunów.
4. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy poruszają się w kolumnie prowadzonej przez Policję i/lub Koordynatora Rajdu.
6. W przypadku rezygnacji z kontynuowania jazdy uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym
Organizatora Rajdu. Osoby, które w trakcie przejazdu odłączą się od zwartej kolumny
rowerzystów przestają być uczestnikami Rajdu.
7. Zakończenie Rajdu ma miejsce na mecie znajdującej się na terenie Leśniczówki Gutwin –
powrót uczestników odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
8. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
O prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880) na nieodpłatne
utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, film) w formie zapisu materiału
wideo dla celów reklamowych. Zgoda, o której mowa powyżej nie jest ograniczona czasowo
i terytorialnie oraz obejmuje rozpowszechnianie wizerunku osoby w filmach, spotach
promocyjno - reklamowych emitowanych w telewizji oraz Internecie lub innych formach
przekazu audio-video. W przypadku osób niepełnoletnich ww. zgodę wyrażają rodzice lub
opiekunowie prawni.
IX.

Obowiązki Uczestników Rajdu
1. Posiadanie technicznie sprawnego roweru.
2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz podporządkowanie się
poleceniom wydawanym przez Policję i przedstawicieli Organizatora – rajd odbędzie się
przy otwartym ruchu drogowym.

X.

Postanowienia końcowe
1. Organizator ubezpieczy uczestników Rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów
związanych z udziałem w Rajdzie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników Rajdu
wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom ani też za szkody poniesione przez
uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności
niezależnych od Organizatora.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
przez uczestników Rajdu, w których brali oni udział.
5. Uczestnicy odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw – Prawo o ruchu
drogowym oraz Ustawy o kierujących pojazdami.
6. W razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy uczestnicy nie będą
wnosili żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom
Rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie
Rajdu lub po jego zakończeniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich
uczestników Rajdu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy Rajdu w uzasadnionych
przypadkach, jak również do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny
termin.
11. Udział w rajdzie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu rajdu.

