REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
„LEŚNO RAJZA 2016”
CEL IMPREZY
Popularyzacja aktywnego wypoczynku i rekreacji, upowszechnianie sportu, propagowanie
zdrowego stylu życia, promocja atrakcji turystycznych miast Kalety i Woźniki.
ORGANIZATORZY
Miasto i Gmina Woźniki, Miasto Kalety
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W imprezie może uczestniczyć każdy chętny, który dokona zgłoszenia. Wstępne zgłoszenia
przyjmowane będą mailowo pod adresem: jacek.lubos@kalety.pl do 6 września włącznie.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania
c) rozmiar koszulki („S”, „M”, „L”, „XL”, itd.)
2. Przy wypełnianiu karty zgłoszeń w dniu rajdu 11 września uczestnik powinien mieć dowód
tożsamości w celu weryfikacji numeru Pesel oraz adresu zamieszkania.
3. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników.
5. Osoby niepełnoletnie (nie posiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po
drogach) mogą uczestniczyć w rajdzie WYŁĄCZNIE pod opieką osób dorosłych biorących na
siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Opiekunowie wypełniają odpowiednie
oświadczenie przed rozpoczęciem rajdu.
7. Zaleca się posiadanie kasków (w szczególności przez dzieci).
8. Dojazd do miejsca startu i wyjazd z miejsca mety odbywa się na własną odpowiedzialność i we
własnym zakresie.
9. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec,
dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, pompkę, itp.).
10. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę pamiątkową oraz posiłek regeneracyjny podczas
przejazdu przez miasto Kalety, mniej więcej w połowie trasy.
11. Uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:
Organizatorzy- Urząd Miasta i Gminy Woźniki, Urząd Miejski w Kaletach, wszystkie osoby z nimi
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rajdu rowerowego nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy jadą w rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka
się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub
szkody związanej z rajdem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu rajdu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w rajdzie. Przyjmuję do wiadomości i
wyrażam zgodę na to, że zdjęcia i nagrania filmowe z Rodzinnego Rajdu Rowerowego mogą być wykorzystane
przez organizatorów, prasę, radio i telewizje.
Swoim podpisem potwierdzam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami uczestnictwa w rajdzie oraz
wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji
Rajdu Rowerowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas pokonywania trasy zawodów oraz w przejeździe, w ramach rodzinnego rajdu
rowerowego.
13. W czasie całej imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
14. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.
15. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają swoją zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych na stronach internetowych:
www.wozniki.pl, www.kalety.pl oraz w prasie lokalnej.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja
organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.
17. Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i przepisów prawa o ruchu drogowym.
TERMIN
11 września 2016 r. (niedziela), godz. 06.00 (planowane zakończenie około godziny 19.0020.00).Zbiórka uczestników- Park Miejski w Kaletach- Jędrysku, przy ul. Rogowskiego.
TRASA RAJDU:
Kalety, Park Miejski w Jędrysku- Kalety-Zielona- Woźniki- Lubsza- Dyrdy- Kalety- MokrusKalety-Zielona- Bibiela- Świerklaniec- Miasteczko Śląskie- Kalety-Truszczyca- Kalety-KuczówKalety Ichtiopark (przerwa na posiłek)- Koszęcin- Tworóg- Brynek- Mikołeska- Kalety Jędrysek,
Park Miejski.
Całość trasy: ok. 120 km

