REGULAMIN RAJDU
1. Cel imprezy
Propagowanie zdrowego stylu życia , aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Integracja mieszkańców Gminy Konopnica.
Popularyzacja turystyki rowerowej.
2. Nazwa imprezy.
Projekt rajd rowerowy - Zadanie dofinansowane z budżetu Gminy Konopnica.
3. Organizator.
Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań
20-706 Lublin
Ul. Powstania Styczniowego 77
NIP 7123287244 KRS 0000507723
4. Warunki uczestnictwa
- Rajd rozpoczyna się 15.10.2016r. o godzinie 11.00
- zbiórka uczestników od godz. 10.30- Remiza OSP Radawiec Duży
- Rajd rowerowy jest imprezą ogólnodostępną.
Uczestnikiem rajdu może być osoba która spełni poniższe warunki;
- Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, jego akceptacją oraz do
wypełnienia formularz zgłoszeniowego.
- Prawo uczestniczenia w rajdzie mają osoby które ukończyły 18 lat.
- W przedziale16-18 lat za pisemna zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
- Poniżej 16 lat za pisemną zgoda rodzica lub opiekuna prawnego lub pod opieką osoby
sprawującej opiekę posiadającą stosowne zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
- Poniżej 12 lat tylko razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.
- Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku
uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego)
- Dopuszcza się do uczestnictwa w rajdzie tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia
co uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na rajd jak i w czasie powrotu z niego
- organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia
związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
osobowe, rzeczowe, majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie i po rajdzie
- uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom rajdu oraz osobom trzecim
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy uczestnika
- w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z rajdem uczestnicy nie mogą
występować z roszczeniem odszkodowawczym wobec organizatora lub osób działających w
jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją rajdu
- RUCH DROGOWY ORAZ ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE RAJDU
-Rajd rowerowy odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym w miejscach
szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do
ruchu.
- Wszyscy uczestnicy rajdu na drogach gruntowych oraz publicznych powinni poruszać się
prawą stroną jezdni .
- Uczestnicy rajdu powinni zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do
skrzyżowania.
- Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z pól , dróg leśnych czy zabudowań.
- Ewentualna naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu.
- Wszyscy uczestnicy rajdu muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu
drogowego oraz wykonywać polecenia służb porządkowych.

