REGULAMIN RAJDÓW ROWEROWYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ
GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I
REKREACJI W PONIECU

1. Cel : popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnej formy
wypoczynku, promocja szlaków rowerowych.
2. Warunki uczestnictwa : uczestnikiem rajdu rowerowego może
być osoba, która spełni poniższe warunki:
a)każdy uczestnik rajdu rowerowego ma obowiązek zapoznania
się z regulaminem, który dostępny jest u Organizatora rajdu oraz
na stronie internetowej www.gckstir.poniec.pl w zakładce
Turystyka i Rekreacja,
b)udział w rajdzie rowerowym biorą osoby pełnoletnie. Osoby
w wieku 16 – 17 lat mogąwziąć udział w rajdzie tylko za
pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego,
c)osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie za
pisemną zgodąrodzica/opiekuna prawnego, jadąc pod opieką
osoby pełnoletniej.
3. Obowiązki uczestnika rajdu :
a)każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegać Regulaminu rajdu,
b)trasy rajdów rowerowych przebiegają po drogach publicznych
oraz oznakowanych ścieżkach rowerowych. Średnia prędkość
grupy wynosi 15km/h. Rajdy rowerowe odbywają się przy
nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu

muszą zachować szczególną ostrożność zobowiązując się do
przestrzegania zasad ruchu drogowego,
c)rajdy rowerowe odbywają się w grupach ustalonych przez
Organizatora,
d) Organizator zapewnia przynajmniej dwóch opiekunów dla
każdej grupy – prowadzącyi zamykający grupę,
e)odstępy pomiędzy grupami wynoszą przynajmniej 100m,
f)w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy z powodu
awarii lub innej przyczyny, uczestnik zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie opiekunagrupy,
g) zabrania się samowolnego opuszczania grupy bez uprzedniego
powiadomienia o tym fakcie opiekuna grupy,
h)uczestnik rajdu rowerowego bierze odpowiedzialność za stan
techniczny roweru, wszelkie usterki i naprawy muszą odbywać
się na poboczu.

4. Obowiązki Organizatora rajdu :
a)Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem
uczestników rajdu za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie oraz po rajdzie rowerowym,
b) za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników rajdu
Organizator nie ponosiodpowiedzialności,
c)udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny, każdy uczestnik
bierze w nim udział nawłasną odpowiedzialność, niezależnie od

warunków pogodowych zastanych na trasie,
d)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powrót
uczestników z mety rajdu dodomów.
5. Postanowienia końcowe :
a)uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność,
b)uczestnicy ponoszą odpowiedzialność prawną i cywilną za
wszelkie szkody przez nichwyrządzone w czasie trwania rajdu,
c)w czasie trwania rajdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu,
d)uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich
wizerunku w relacjach zprzebiegu rajdu, zamieszczanych w
mediach oraz materiałach promocyjnych,
e)ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Nieznajomość regulaminunie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.

