REGULAMIN

XV Familijny Rajd Rowerowy – Kraśnik – 18 maja 2019 r.
I. Cel rajdu:
- popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz stwarzanie
warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny;
- propagowanie zdrowego trybu życia, integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez
rekreację,
- poznanie ciekawych zakątków Kraśnika i okolic.
II. Organizatorzy rajdu:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku
Patron:
Miasto Kraśnik
III. Termin i miejsce rajdu:
Rajd odbędzie się 18.05.2019 r. (sobota) o godz. 15.00. Zbiórka na placu za Centrum Kultury
i Promocji w Kraśniku o godz. 14.40 – weryfikacja i rejestracja uczestników oraz rozdanie
numerów startowych.
IV. Trasa rajdu:
Al. Niepodległości, Kwiatkowskiego, Krasińskiego, Graniczna, ścieżka rowerowa w kierunku
Zalewu. START- Plac za CKiP, META – Zalew Kraśnicki
V. Zasady uczestnictwa:
 W rajdzie rowerowym uczestniczyć mogą wszyscy chętni posiadający sprawny rower.
Przed startem należy sprawdzić stan techniczny roweru.
 Każdy uczestnik rajdu otrzymuje przy zapisie nr startowy, który musi umieścić w widocznym
miejscu. Numer ten będzie jednocześnie jednorazową wejściówką na odkrytą pływalnię
w sezonie 2019.
 Dzieci do lat 13 mogą brać udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 14 do 18 lat muszą posiadać zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w rajdzie.
 Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego
tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów.
 Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. W szczególności
zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy, zatrzymywania
się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania itp.
 W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie
trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków
odurzających.
 Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie
przed deszczem.
 Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci - obowiązkowo, za co odpowiada
opiekun podpisujący oświadczenie).

 Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone
podczas rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami.
 Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci
na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez zgłoszenie uczestnik
oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje przepisy ruchu drogowego.
 Wszyscy uczestnicy rajdu są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków i mają zapewnioną
opiekę medyczną i ratowniczą.
 Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
Organizatorów.
 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie
jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.
VI. Zgłoszenia:
 Rejestracja uczestników rajdu do dnia 16 maja 2019r. (czwartek) do godz.14.00 w kasie
MOSiR (pływalnia kryta).
 Przy rejestracji każdy uczestnik jedocześnie podpisuje oświadczenie o akceptacji Regulaminu
rajdu. Za dzieci do lat 18 oświadczenie składają opiekunowie.
VII. Nagrody:
Dla wszystkich uczestników rajdu przewidziane są nagrody.
VIII. Ochrona danych osobowych:
 Wpisując się na kartę zgłoszenia każdy uczestnik podaje swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko,
nr pesel. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu organizacji Rajdu
zgodnie z zasadami Regulaminu.
 Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku
z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 15 78,
mail: biuro@mosir.krasnik.pl
 Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych.
 Dane będą przetwarzane przez okres, którego kryterium są przepisy prawa dotyczące jednostek
budżetowych.
 Każdy uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej
oraz we wszystkich materiałach promocyjnych. Za osoby niepełnoletnie zgodę wyrażają rodzice.
W każdym czasie uczestnik ma prawo cofnięcia zgody. Nie dotyczy to zdjęć opublikowanych
przed cofnięciem zgody.
 W razie konieczności dane mogą być udostępniane upoważnionym podmiotom na podstawie
przepisów prawa.

