Regulamin Rajdu Rowerowego dookoła
Gminy Przystajń
im. Bogusława Leszczyńskiego

I. Termin: 18 września 2021 r. (sobota)
II. Organizatorzy
 Gmina Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, tel: 34 3191153
e-mail: ug@gminaprzystajn.pl; www.gminaprzystajn.pl
III. Warunki uczestnictwa
1. Rajd ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy. Osoby niepełnoletnie
(nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po drogach) mogą uczestniczyć tylko
pod opieką osób dorosłych.
2. Zapisy na rajd przyjmowane są do dnia 15 września 2021 r.
3. Każdy z uczestników rajdu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność. Dojazd na miejsce
zbiórki oraz powrót do domu po zakończeniu rajdu odbywa się we własnym zakresie
uczestników.
IV. Trasa rajdu
Dookoła Gminy Przystajń
V. Obowiązki uczestników rajdu
1. Przestrzeganie regulamin rajdu. Uczestnictwo w rajdzie oznacza akceptację postanowienia
niniejszego regulaminu.
2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierownika rajdu.
3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
4. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Zaleca się używanie kasków oraz kamizelek odblaskowych.
VI. Postanowienia końcowe
1. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a osoba niepełnoletni na
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
pokonywania trasy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu
oraz za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich.
4. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane
przez uczestników rajdu w których brali oni udział.
5. Uczestnik rajdu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
6. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada
osobiście.
7. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
8. Osoba nie stosująca się do postanowień regulaminu może zostać przez kierownika rajdu
wykluczona z dalszego uczestnictwa w rajdzie.

