
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

Dla biało czerwonej – Dni Libiąża 2022

I. Cel imprezy:

 propagowanie turystyki rowerowej na terenie gminy Libiąż,

 popularyzacja rekreacji i aktywnego wypoczynku,

 integracja środowisk społecznych,

II. Organizator:

Libiąskie Centrum Kultury (32-590 Libiąż, ul. Górnicza 1)

Współorganizator: Towarzystwo Wspierania Sportu „Sokrates” 

III. Termin rajdu: 

02.05.2022  r.  (poniedziałek),  godz.  13:00 zbiórka  uczestników  na  Placu  Słonecznym

w Libiążu, godz. 13:30 wyjazd na trasę rajdu, przejazd trasą ok. 15 km, ok. 15:30 meta na

Placu Słonecznym.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Udział  w  rajdzie  jest  bezpłatny.  Każdy  uczestnik  przed  startem  zobowiązany  jest  do

zapoznania  się  z  regulaminem  dostępnym  na  stronie  internetowej  Organizatora

www.lck.libiaz.pl i w siedzibie Libiąskiego Centrum Kultury.

2. Uczestnicy  zobowiązani  są  do  wypełnienia  karty  zgłoszeniowej  i  oświadczenia  RODO

(dostępne na stronie internetowej www.libiaz.pl i LCK, pokój nr 6), potwierdzające udział w

rajdzie  i  dostarczenie do LCK  do dnia 25 kwietnia 2022 r.  W dniu rajdu każdy uczestnik

otrzymuje numer startowy.

3. W rajdzie może wziąć udział maksymalnie 80 osób, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby -

prawnego opiekuna.  Uczestnicy w wieku od 11 do 17 lat  muszą również być pod opieką

osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego

(wzór do pobrania na stronie www.libiaz.pl).

5. Poprzez zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje

przepisy  ruchu  drogowego.  Przed  przystąpieniem  do  rajdu  konieczne  jest  wypełnienie

„oświadczenia o stanie zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2”.

6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości (dowód, legitymacja

szkolna) oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.

7. Jadąc  rzędem,  należy  zachować  minimum  3  -  5  m  odległości  między  rowerami,  a  przy

zjazdach  od  15  do  30  m.  W  kolumnie  należy  zachować  50  -  100  m  odległości  między

poszczególnymi grupami. Prędkość należy dostosować do innych uczestników rajdu.

8. Uczestnicy  zobowiązani  są  do  posiadania  sprawnego  technicznie  roweru  oraz  części

zapasowych umożliwiających szybką naprawę ewentualnych awarii.

http://www.libiaz.pl/
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9. Każdy uczestnik  rajdu powinien posiadać  obuwie sportowe,  okulary  chroniące oczy  przed

słońcem, wiatrem i kurzem, czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury. Zaleca się

posiadanie kasku ochronnego.

V. Odpowiedzialność organizatora

1. Organizatorzy  rajdu nie ponoszą odpowiedzialności  za  wypadki  i  szkody wynikłe  w czasie

imprezy, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Udział w rajdzie jest dobrowolny.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych

zaistniałych na trasie.

2. Organizator oraz wszystkie osoby współpracujące, a także osoby związane z przygotowaniem

i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe

(przed, w czasie i po rajdzie) względem uczestników rajdu.

3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  terminu  rajdu  ze  względu  na  warunki

atmosferyczne.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Wszyscy  uczestnicy  startując  w  rajdzie  wyrażają  zgodę  na  publikację  ich  wizerunków  w

relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych

Organizatora

2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

Uczestnicy  rajdu  zobowiązani  są  do  przestrzegania  przepisów  ruchu  drogowego.

Nieprzestrzeganie  regulaminu  rajdu  oraz  samowolna  zmiana  trasy  rajdu  powodują

wykluczenie z rajdu.


