REGULAMIN RAJD ROWEROWY Z ŻOŁNIERZAMI
1. CEL IMPREZY:
• rozwijanie aktywności sportowej ogółu mieszkańców
• upowszechnianie kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku
• integracja społeczności lokalnej
• promocja programu: popularyzacja bezpiecznych zasad poruszania się po drodze
• popularyzacja wśród dzieci i młodzieży zawodu żołnierza polskiego:
- kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej
- kształtowanie postaw patriotycznych i poszanowania powinności obronnych
2.
•
•
•
•

Termin, miejsce
21 maj 2018 r.
godz. od 12.30 do 13.30 – Plac 3 Maja
godz. 13.30 rajd ulicami miasta z Żołnierzami
ok godz. 14.30 OSiR Huragan , trasa ok. 4290metrów

3. Organizator:
• Miejski Dom Kultury w Wołominie,
4. Warunki uczestnictwa:
1. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower oraz niezbędną wiedzę i
umiejętności poruszania się po drogach, nieposiadający przeciwwskazań zdrowotnych,
2. Każdy Uczestnik musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do
kierowania rowerem na drogach publicznych.
3. Dzieci nieposiadające karty rowerowej mogą brać udział jedynie pod opieką rodziców, opiekuna
lub Wychowawcy Szkolnego ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
4. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego, niniejszego
regulaminu, oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych.
5. W czasie startu, na całej trasie, a także w czasie zakończenia, uczestników obowiązuje kulturalne,
sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia,
6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie i
osób trzecich
7. Uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za
pojazdem zamykającym rajd.
8. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych
9. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
10. Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność
11. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom rajdu
12. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie
z rajdu
13. Udział w rajdzie jest bezpłatny
5. Sprawy organizacyjne rajdu:
1. Organizator ustala limit zawodników na maksymalnie 300 osób
2. Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Impreza
odbywa się przy zamkniętym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w
kierunku przejazdu. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas znajduje się samochód pilotujący,
Koordynator rajdu (pracownik MDK), który kontroluje prędkość i kierunek jazdy całej kolumny
uczestników, zaś na końcu jedzie samochód zamykający rajd.

3. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom będącym w stanie nietrzeźwym, jak też znajdującym
się pod wpływem środków odurzających.
4. Zabrania się uczestnikom jazdy bez trzymania rąk na kierownicy, czepiania się pojazdów,
ścigania się, gwałtownego zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny oraz
ciągłych zmian pozycji w kolumnie rajdu.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane
przez uczestników rajdu
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na
zdrowiu i mieniu, biorących udział w rajdzie uczestników
8. Na trasie zabrania się: spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania trasy,
niszczenia przyrody, zbaczania z trasy.
6. Zgłoszenia/udział w rajdzie:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 18 maja 2018r. W Miejskim Domu Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7 pok. 28
2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego konieczne jest dostarczenie oświadczenia rodzica
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wypełnienie oświadczenia, które znajduje się na stronie
internetowej mdkwolomin.pl
3. Pełnoletni uczestnicy rajdu muszą posiadać ze sobą oświadczenie uczestnika – do wglądu dla
organizatorów.
4. Dyrektorzy Szkół dokonują zgłoszenia grupowego uczniów swojej placówki oraz opiekunów.
5. Wpisując się na listę uczestnik (swoim podpisem lub słownie) potwierdza zapoznanie się z
niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych przez organizatorów rajdu oraz zgodę na publikację swojego wizerunku
w zakresie koniecznym do obsługi rajdu i wydarzeń promujących Gminę Wołomin.
6. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Oświadczenia rodzica
Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………….
( Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna )
oświadczam, iż:
1. Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………...
(Imię i Nazwisko uczestnika rajdu)
w
imprezie
rekreacyjnej
pn.
Rajd
rowerowy
z
Żołnierzami
w
dniu
21 maja 2018r.
2. ……………………………………………………………………………………………………..
(Imię i Nazwisko uczestnika rajdu)
nie posiada zdrowotnych przeciwwskazań do uczestnictwa w rajdzie rowerowym.
3. Rower, którym będzie jeździł/a …………………………………………………………………..
(Imię i Nazwisko uczestnika rajdu)
jest sprawny technicznie i przed wycieczką został sprawdzony. Rower jest wyposażony w sprawne
hamulce, przerzutki oraz dzwonek.
4. W sytuacji awarii roweru lub wypadku uniemożliwiającego dalszą jazdę uczestnika rajdu
………………………………….. deklaruję bezzwłocznie przyjechać po uczestnika i sprzęt
rowerowy, aby reszta grupy mogła kontynuować rajd.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i upublicznienie wizerunku uczestnika rajdu w materiałach
zdjęciowych powstałych podczas rajdu (zdjęcia, filmik). Zdjęcia oraz film zostaną udostępnione na
stronie gminy, szkoły, profilu oraz innych materiałach promujących Gminę i wydarzenie.
7. Zapoznałem się i akceptuję warunki udziału w rajdzie rowerowym. Akceptuję regulamin rajdu.
Czytelny podpis rodzica/opiekuna
…………………………………………………….

Oświadczenia uczestnika rajdu
Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………….
( Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna )
oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnia i wyrażam nieprzymuszone chęci do wzięcia udziału w
rajdzie rowerowym w dniu 21 maja 2018. Nie posiadam zdrowotnych przeciwwskazań do
uczestnictwa w rajdzie rowerowym. Rower, którym będzie się poruszał jest sprawny technicznie i
przed wycieczką został sprawdzony. Rower jest wyposażony w sprawne hamulce, przerzutki oraz
dzwonek.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i upublicznienie wizerunku uczestnika rajdu w materiałach
zdjęciowych powstałych podczas rajdu (zdjęcia, filmik). Zdjęcia oraz film zostaną udostępnione na
stronie gminy, szkoły, profilu oraz innych materiałach promujących Gminę i wydarzenie.
Zapoznałem się i akceptuję warunki udziału w rajdzie rowerowym. Akceptuję regulamin rajdu.

Czytelny podpis uczestnika
…………………………………………………….

