Wieczorny Rajd Rowerowy
Regulamin
1. Organizatorem rajdu rowerowego jest Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, zwany dalej
Organizatorem. Jednostką odpowiedzialną za czynności organizacyjne jest Centrum Informacji
Turystycznej w Puławach.
2. Rajd odbędzie się w niedzielę 6 września 2020 r. Zbiórka uczestników o godz. 17:30 przed
budynkiem Centrum Informacji Turystycznej na Skwerze Niepodległości.
3. Trasa rajdu przebiega drogami asfaltowymi oraz traktami leśnymi i po nawierzchni szutrowej
położonymi na zachodnim brzegu Wisły (okolice Góry Puławskiej).
4. Szacowany dystans przejazdu to ok. 25 km.
5. Trasa rajdu może ulec zmianie, a decyzje podejmuje Organizator.
6. Na czas przejazdu Organizator zapewnia obecność opiekuna grupy.
7. Warunkiem wzięcia udziału w rajdzie jest wcześniejsze wpisanie się na listę uczestników,
akceptacja warunków niniejszego regulaminu poświadczona własnoręcznym podpisem na liście
uczestników oraz wypełnienie Arkusza Informacyjnego wydarzenia. W dniu rajdu na miejscu
zbiórki należy pojawić się z wypełnionym Arkuszem Informacyjnym Wydarzenia zawierającym
dane kontaktowe uczestnika oraz oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia. Związane jest to
z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
8. Zgłoszenia od uczestników przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do piątku 4 września
do godz.16:00 (lub do wyczerpania miejsc). Podczas zapisu należy podać swoje imię i nazwisko
oraz aktualny numer telefonu do kontaktu. Zapisu na listę uczestników można dokonać w biurze
Centrum Informacji Turystycznej w godzinach jego pracy lub zdalnie:
•

za pośrednictwem poczty elektronicznej: turystyka@domchemika.pl,

•

telefonicznie pod numerem 601 315 091 w godz. 10:00-15:00.

9. Ilość miejsc jest ograniczona do 15 osób.
10. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
11. Uczestnicy pokonują trasę rajdu rowerami. Każdy uczestnik powinien dysponować sprawnym
technicznie i przepisowo wyposażonym rowerem umożliwiającym poruszanie się po drogach
publicznych.
12. Organizator nie zapewnia uczestnikom rowerów.
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom serwisu naprawczego. Każdy uczestnik powinien zabrać
ze sobą podstawowe narzędzia serwisu naprawczego. Każdą awarię roweru należy zgłosić
do opiekuna grupy.
14. Wskazane jest posiadanie kasku oraz kamizelki odblaskowej.
15. Rower musi posiadać sprawne oświetlenie.
16. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz
ponoszą pełną odpowiedzialność za ich złamanie.

17. Każdy uczestnik wydarzenia powinien zabrać ze sobą odpowiednie ubranie dostosowane
do panujących warunków pogodowych oraz wodę i/lub mały prowiant.
18. Organizator nie zapewnia uczestnikom rajdu ubezpieczenia NNW.
19. 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.
20. Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem
w rajdzie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
21. Organizator

nie

bierze

na

siebie

odpowiedzialności

za

rzeczy

zagubione,

szkody

osobowe,rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu.
22. Uczestnicy przemieszczają się zwartą grupą. Odłączenie się od grupy, zmiana trasy lub
nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje wykluczeniem z wydarzenia. Decyzję podejmuje
Organizator.
23. Czas i miejsce odpoczynku, a także tempo przejazdu nadaje przewodnik/opiekun grupy i jest
ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
24. Podczas rajdu zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
25. Podczas rajdu zabrania się pozostawiania śmieci na trasie przejazdu.
26. W czasie trwania rajdu przedstawiciel Organizatora może wykonywać zdjęcia uczestników
w celu sporządzenia fotorelacji, która będzie zamieszczona na stronie internetowej Puławskiego
Ośrodka Kultury „Dom Chemika” oraz na profilach portali społecznościowych zarządzanych przez
administratora, tj. Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia i filmy zamieszczone w mediach
przez uczestników rajdu.
28. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia lub zmiany trasy przejazdu.
29. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
opiekuna grupy jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika
od jego przestrzegania.
30. Wpisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
31. Wydarzenie jest częścią ogólnomiejskiej akcji „Aktywne Puławy”, którą koordynuje Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach. Naklejki do dzienników aktywności będą wydawane
uczestnikom podczas końcowego etapu rajdu.
32. Uczestnik deklaruje, że nie jest objęty kwarantanną w związku z epidemią koronawirusa
(COVID-19).

