REGULAMIN
X RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
„SZLAKAMI TURYSTYCZNYMI GMINY DZIERZKOWICE”
– 4 lipca 2021 r.
CEL RAJDU:
– popularyzacja turystyki rowerowej wśród społeczeństwa jako formy rekreacji i aktywnego
wypoczynku, promocja walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Urzędów i gmin sąsiednich,
upowszechnianie wiedzy o zabytkach, szlakach i ścieżkach rowerowych.
ORGANIZATOR:
Ośrodek Kultury w Urzędowie, Urząd Miejski w Urzędowie, Starostwo Powiatowe w Kraśniku
TERMIN I TRASA RAJDU:
– termin: 4 lipca 2021 r.
– Rynek w Urzędowie – w godz. 15.00-15.40 - znakowanie rowerów – Powiatowa Komenda
Policji w Kraśniku, sprawdzenie listy osób zgłoszonych, rozdanie numerów startowych,
- godz.15.40 - odprawa przed startem
START – godz. 16.00
– trasa rajdu: Urzędów Rynek - Terpentyna - Dzierzkowice Zastawie – Ludmiłówka (poczęstunek)
– cmentarz wojenny Dzierzkowice Podwody - Krzywie Górne (opcjonalnie) - Urzędów Rynek
(powrót ok. godz. 20.00 )
– długość trasy ok. 33 km (ok. 28 km - drogi asfaltowe w większości o małym natężeniu ruchu, 5
km - polne).
WARUNKI UCZESTNICTWA:
-warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest akceptacja niniejszego regulaminu,
- zapisanie się na listę w Ośrodku Kultury w Urzędowie: tel. 81 822-50-81, e-mail:
biuro@gokurzedow.pl do 30.06.2021 r. (konieczność zapewnienia przez organizatora
wyżywienia)
Przy zapisie należy podać imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania
-wypełnienie i podpisanie KARTY ZGŁOSZENIA i ew. ZGODY RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO (możliwe też przed wyjazdem)
– udział w rajdzie jest bezpłatny,
– uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, której pozwala na to stan zdrowia,
– osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Liczba uczestników rajdu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA RAJDU:
– przestrzeganie regulaminu rajdu,
– podporządkowanie się poleceniom organizatora i osób uprawnionych,
– posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
– przestrzeganie kultury jazdy,
– zapewnienie właściwego stan technicznego roweru,
– zapewnienie odpowiedniego ubioru na różne warunki pogodowe,
– zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (szczególnie dzieci)
– zakaz używania alkoholu, substancji odurzających i otwartego ognia,

– zakaz oddalania się od grupy bez zgody organizatora lub osób uprawnionych,
– jazda po drogach publicznych w grupach maksymalnie 15 osobowych oddalonych od siebie min.
200 m,
– dostosowanie prędkości jazdy grupy do możliwości najsłabszego uczestnika,
– ze względu na rekreacyjny charakter rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na
trasie,
– uczestnicy winni szanować środowisko naturalne, nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać
śmieci na trasie rajdu.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
- poczęstunek,
- drobne upominki dla wszystkich uczestników rajdu,
- loterię z nagrodami,
- pomoc samochodu technicznego
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem oraz
wielokrotne i nieograniczone w czasie ich rozpowszechnianie przez Organizatora w celach promocji
imprezy w publikacjach i stronach internetowych Organizatora,
- uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia rajdu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L
Nr 119, s. 1 w celach promocji imprezy,
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym,
- 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.

