Regulamin Rodzinnego Rajdu Rowerowego
Puławy – Janowiec-Kazimierz Dolny-Puławy
6 lipca 2019

1.

Organizatorem rajdu jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”. Jednostką
odpowiedzialną za czynności organizacyjne jest Centrum Informacji Turystycznej.

2.

Organizator wyznacza Kierownika rajdu odpowiedzialnego za jego przebieg.

3.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu
i zapisanie się na listę uczestników oraz podporządkowanie decyzjom Kierownika
rajdu podczas przejazdu. Ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób, decyduje
kolejność złożenia pisemnej deklaracji. Minimalna ilość uczestników
do przeprowadzenia rajdu to 10 osób. Zapisy są prowadzone w dniach
25.06 – 06.07 godz. 9:00-17:00 w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej
w Puławach (al. Królewska 4), lub telefonicznie 81 458 67 40

4.

Udział w rajdzie jest bezpłatny. Koszt przeprawy promowej wynosi 4,00zł

5.

Zbiórka uczestników zaplanowana została na godz. 9:00 w sobotę 6 lipca pod
biurem Centrum Informacji Turystycznej w Puławach.

6.

Uczestnicy pokonują trasę rajdu rowerami. Planowana trasa liczy ok. 30 km,
przebiega zarówno drogami utwardzonymi, jak i odcinkami w terenie (lasy, łąki,
wąwozy itp.).

7.

Organizator nie zapewnia uczestnikom rowerów.

8.

Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać sprawny technicznie i przepisowo
wyposażony rower umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych.

9.

Organizator nie zapewnia serwisu naprawczego. Każdy uczestnik zabiera ze sobą
podstawowy sprzęt naprawczy. Każdą awarię należy zgłosić Kierownikowi rajdu.

10. Osoby deklarujące udział w rajdzie nie mogą posiadać przeciwwskazań
zdrowotnych do wzięcia w nim udziału.
11. Osoby poniżej 16. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie tylko i wyłącznie pod
opieką rodzica/pełnoprawnego opiekuna.
12. Młodzież w wieku 16-18 lat musi okazać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na
udział w rajdzie (wzór w załączeniu) oraz posiadać kartę rowerową lub inny
dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.

13. Każdy uczestnik rajdu powinien zabrać ze sobą na wycieczkę odpowiednie
ubranie dostosowane do panujących warunków, posiadać niewielki prowiant oraz
napoje chłodzące.
14. Uczestnik rajdu porusza się na rowerze w kasku oraz kamizelce odblaskowej.
Wskazane jest posiadanie okularów przeciwsłonecznych.
15. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu
drogowego oraz ponoszą odpowiedzialność za złamanie przepisów.
16. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
17. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rajdzie może wiązać się
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze
majątkowym. Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to
ryzyko.
18. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zakończeniu rajdu.
19. Uczestnicy przemieszczają się zwartą grupą. Odłączenie się od grupy, zmiana
trasy lub nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem z rajdu
i powoduje samodzielny powrót do domu. Decyzję podejmuje Kierownik rajdu.
20. Czas i miejsce odpoczynku, a także tempo przejazdu nadaje Kierownik rajdu
i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
21. Udział w rajdzie mogą wziąć tylko osoby trzeźwe. Zabrania się spożywania
alkoholu oraz środków odurzających podczas rajdu.
22. Zabrania się pozostawiania śmieci na trasie rajdu.
23. W czasie trwania rajdu przedstawiciel Organizatora wykona zdjęcia uczestników
w celu sporządzenia fotorelacji z imprezy, która będzie zamieszczona na stronie
internetowej Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” oraz na profilach
portali społecznościowych zarządzanych przez administratora – Puławski Ośrodek
Kultury „Dom Chemika”.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia i filmy zamieszczone
w mediach przez uczestników rajdu.

25. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu lub zmiany jego trasy.
26. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach
spornych decyzja Organizatora rajdu jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
27. Wpisanie się na listę uczestników oraz zgłoszenie się w punkcie zbiórki rajdu jest
równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

