Goleszów, 21 sierpnia 2017 r.
Regulamin Rajdu Rowerowego, 23 września 2017 r. w Goleszowie
I. Cele rajdu rowerowego:
- popularyzacja turystyki rowerowej, promocja zdrowego i aktywnego wypoczynku,
- popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze,
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
- poznawanie walorów krajoznawczo - turystycznych Gminy Goleszów.
II. Organizator rajdu rowerowego: Gminne Koło PTTK nr 19 „Ślimoki”.
III. Patronat rajdu rowerowego: Wójt Gminy Goleszów.
IV. Termin, miejsce rozpoczęcia i zakończenia rajdu rowerowego: 23 września 2017 r. (sobota),
godz. 9:00, plac przed Urzędem Gminy w Goleszowie, zakończenie rajdu godz. 13:00 (OSP
Godziszów).
V. Trasa rajdu rowerowego: UG Goleszów (plac) - Kozakowice – Bładnice - Kisielów – Ogordzona
Zadki – Bażanowice - ul. Pod Chełmem – OSP Godziszów
VI. Warunki uczestnictwa w rajdzie rowerowym:
- uczestnikiem rajdu rowerowego może być osoba, która do 18 września 2017 r. zgłosi telefonicznie
(nr tel. 0048 502 559 976) chęć uczestnictwa,
- młodzież do lat 16 z opiekunem,
- kask rowerowy.
VII. Zobowiązania uczestnika rajdu rowerowego:
- przestrzeganie regulaminu rajdu rowerowego,
- rajd rowerowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- posiadanie sprawnego technicznie roweru,
- uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
- każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego
jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
- rajd rowerowy odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy o ruchu
drogowym,
- uczestnicy rajdu poruszają się w grupach 10 osobowych, pomiędzy którymi odstęp wynosi min. 200
metrów,
- na czele grupy jedzie przewodnik, którego nie należy wyprzedzać,
- podczas jazdy w kolumnie jedziemy rzędem jeden za drugim,
- nie dopuszcza się ścigania w trakcie rajdu rowerowego,

- wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu rowerowego i szczególną troskę o
środowisko naturalne,
- w przypadku wycofania się z rajdu należy obowiązkowo powiadomić telefonicznie (tel. 502 559 976)
o tym fakcie organizatora.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie rowerowym na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy rajdu rowerowego ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa, podczas pokonywania trasy rajdu.
3. W czasie rajdu rowerowego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4. Organizator nie zapewnia służby medycznej – wszelkie urazy należy opatrywać we własnym
zakresie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania rajdu
rowerowego.
6. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator
nie odpowiada.
7. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
przez uczestników rajdu rowerowego, w których brali oni udział.
8. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny.
9. W rajdzie rowerowym uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków
pogodowych zastanych na trasie, a w razie wypadku nie będzie dochodził odszkodowania od
organizatorów.
10. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik
odpowiada osobiście.
11. Wszyscy Uczestnicy startując w rajdzie rowerowym, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach
promocyjnych Organizatorów i patronów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych na potrzeby innych imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazie danych
Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.
133/97, poz. 883 z późn. zm.). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą
elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204 z późn. zm.)
12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja
organizatorów jest decyzją ostateczną.
13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

