REGULAMIN RAJDU
1. W rajdzie rowerowym, który odbędzie się w dniu 21.09.2019 r. w Przemyślu mogą
uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym
wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
2. Uczestnikiem rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze.
3. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby
– prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką
osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica, lub opiekuna prawnego.
4. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
5. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego
oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję, Straż
Miejską lub Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować
się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej lub Organizatora.
6. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz
niezaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz
innych środków odurzających.
7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie
przed deszczem.
8. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.
9. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo).
10. 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.
11. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci
na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą
odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni
udział.
11. Uczestnicy rajdu oświadczają poprzez zgłoszenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez
upoważnionych przedstawicieli Organizatora w celu uczestnictwa w Rajdzie Rowerowym.
12. Wszyscy uczestnicy, startując w rajdzie, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach.
13. 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.

