REGULAMIN RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
podczas „ekoMajówki w Potrzebowicach” w dniu 08 maja 2022 r.

I Cel imprezy:


Popularyzacja jazdy na rowerze jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz
stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.



Propagowanie zdrowego trybu życia.



Zapoznanie uczestników ze szlakami rowerowymi oraz walorami przyrodniczymi,
krajobrazowymi i historycznymi Nadleśnictwa Potrzebowice oraz Gmin Drawsko i Wieleń.

II Organizatorzy:
Nadleśnictwo Potrzebowice, Gmina Wieleń, Gmina Drawsko.

III Termin i miejsce:
Rajd odbędzie się 08 maja 2022 (niedziela) o godz. 12:00 przy wiacie rekreacyjnowypoczynkowej na terenie arboretum.

IV Rejestracja:


Rejestracja uczestników oraz wydanie pakietów startowych odbędzie się w dniu
wydarzenia od godz. 11:30.



Rejestracja uczestników, start oraz meta rajdu rowerowego odbędzie się przy wiacie
rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie arboretum.



Ilość uczestników ograniczona: 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

V Zasady uczestnictwa:


Rajd rowerowy ma charakter otwarty – uczestniczyć w nim mogą wszyscy chętni
posiadający sprawny rower.



Udział w rajdzie jest bezpłatny.



Do pełnoprawnego udziału w rajdzie uprawnia zgłoszenie się w odpowiednim terminie
w Biurze Rajdu, wypełnienie karty uczestnictwa i pobranie pakietu startowego.



Uczestnicy rajdu przy zapisie otrzymują numer startowy, który muszą umieścić na rowerze
z przodu na kierownicy. Uczestnikiem rajdu może być wyłącznie osoba samodzielnie
jadąca na rowerze. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką

rodzica lub innej osoby – prawnego opiekuna. Uczestnicy w wieku od 11 do 18 lat muszą
być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić pisemną zgodę rodzica, lub opiekuna
prawnego na udział w rajdzie (wzór do pobrania na stronie potrzebowice.pila.lasy.gov.pl)
oraz posiadać kartę rowerową, za co odpowiedzialny jest opiekun.


Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.



Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje jazda zgodnie z przepisami ruchu drogowego
tzn. przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb
porządkowych. W przypadku nadzoru miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu
zobowiązani są stosować się do poleceń obecnych w tym miejscu funkcjonariuszy Policji,
Straży lub Organizatora.



W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz
niezaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu
w żadnej postaci. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą: napoje, ciepłe okrycie oraz
zabezpieczenie przed deszczem.



W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.



Podczas rajdu zaleca się używanie kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo, za co
odpowiada opiekun podpisujący oświadczenie).



W przypadku rowerów wieloosobowych osoba kierująca musi mieć ukończone 18 lat
i stosowne uprawnienia.



Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników zagubione lub
stracone podczas rajdu oraz za szkody wyrządzone przez uczestników.



Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci
do lat 18 na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Poprzez
zgłoszenie uczestnik oświadcza, że zna swój (dziecka) stan zdrowia oraz zna i stosuje
przepisy ruchu drogowego. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

VI Zgłoszenia:


Zgłoszenie/rejestracja uczestników oraz wydanie pakietów startowych odbędzie się
w dniu wydarzenia od godz. 11:30. Rejestracja uczestników, start oraz meta rajdu
rowerowego mieścić się będzie przy wiacie rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie
arboretum.



Przy odbiorze pakietu startowego należy oddać podpisane oświadczenie uczestnika (do
pobrania w dniu rajdu w miejscu zgłoszeń lub na stronie internetowej Nadleśnictwa
Potrzebowice).

VII. Zasady bezpieczeństwa:


Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego, których
znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych Organizator przewidział obecność pomocnych służb organizatora, co
w żaden sposób nie zwalnia uczestników z przestrzegania przepisów ruchu drogowego.



Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.
W szczególności zabrania się wyprzedzania na zjazdach, nagłych zmian kierunku jazdy,
zatrzymywania się na trasie przejazdu, „ścigania się”, wyprzedzania lewą stroną itp.



Trasę należy pokonać w limicie czasowym określonym w programie, to jest do godz.13.00.
Osoby, które nie zakończą rajdu do godz. 13.00 przestają być uczestnikami rajdu.



Wszystkie osoby, które nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym –
harmonogramie przejazdu, nie mogą liczyć na pomoc organizatora przy zabezpieczeniu
trasy.



Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu, będzie
jednak możliwa pomoc w dostarczeniu uszkodzonego roweru i uczestnika do siedziby
Nadleśnictwa.



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.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku:


Administratorem danych osobowych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych "RODO") jest Nadleśnictwo Potrzebowice,
Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń.



Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnika
rajdu. Osobom przysługuje prawo do treści swoich danych, ich poprawiania oraz
odwołania zgody na ich przetwarzanie. Organizator może przetwarzać dane osobowe
tylko w związku z organizacją rajdu i w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji
imprezy.



Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz
w materiałach promocyjnych.

………………………………………….
(miejsce, data)

Oświadczenie uczestnika Rodzinnego Rajdu Rowerowego

Imię i nazwisko .......................................................................
Data urodzenia …………………….........................................
Miejsce zamieszkania ............................................................

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału
w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym organizowanym przez Nadleśnictwo Potrzebowice, który
odbędzie się w dniu 08 maja 2022 r., oraz że startuję w nim dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z treścią regulaminu
Rodzinnego Rajdu Rowerowego i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.
Przyjmuję do wiadomości, że organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej (w
tym

odpowiedzialności

cywilnej)

w

zakresie

poniesionych

szkód

na

zdrowiu

i mieniu biorących udział w Rajdzie uczestników.

…………………………………………
Podpis uczestnika

………………………………………….
(miejsce, data)

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

Ja,

niżej

podpisana/

podpisany

rodzic/

opiekun

prawny

wyrażam

zgodę

na uczestniczenie mojego syna/ mojej córki ……………………………………………… urodzonej
(data)……………………………………..

w

………………………………….

w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, organizowanym przez Nadleśnictwo Potrzebowice, który
odbędzie się 08 maja 2022 r.

Oświadczam również, że obecny stan zdrowia mojej córki/ mojego syna pozwala
na wzięcie udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym organizowanym przez Nadleśnictwo
Potrzebowice podczas wydarzenia „ekoMajówka w Potrzebowicach.”
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem Rodzinnego Rajdu Rowerowego
i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.
Przyjmuję do wiadomości, że organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej
(w tym odpowiedzialności cywilnej) w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących
udział w Rajdzie uczestników.

…………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

