Regulamin VII Mocarnego Rajdu Rowerowego
Mocarzewo – Słubice – Piotrkówek - Mocarzewo w dniu 18.05.2019r.

I Organizator
1. Organizatorem rajdu jest Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie, Fundacja
„Bogaci Miłosierdziem”. Współorganizatorami są Urząd Gminy Słubice oraz Urząd
Miasta i Gminy Sanniki.
2. Koordynatorami rajdu są : Włodzimierz Rączka , Aneta Dubielak, Katarzyna
Milczarek, Grażyna Kowalczyk, Malwina Stebner, s. Elwira Szwarc.
II Cele rajdu
1. Integracja społeczności lokalnych,
2. Popularyzacja krajoznawstwa i ochrony środowiska
3. Promocja modelu aktywnego spędzania czasu wolnego,
4. Propagowanie roweru jako środka transportu.

III Ustalenia organizacyjne
1. Rejestracja uczestników rajdu w dniu 18.05.2019 r. od godziny 12.00 przed
budynkiem Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie.
2. Uczestnicy rajdu mogą dołączyć w czasie trwania rajdu w miejscach ustalonych z
organizatorem.
3. Start rajdu 14.00
4. Trasa rajdu Mocarzewo – Słubice – Piotrkówek - Mocarzewo (około 20 km)
5. Zakończenie rajdu około godziny 17. 00
6. Dla pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników rajdu przewidziane są gadżety
pamiątkowe.
7. Dla wszystkich uczestników rajdu przewidziany jest poczęstunek na zakończenie
rajdu

1

IV Uczestnictwo
1. Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne. Uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani po
wpisaniu się na listę uczestników i zapoznaniu się z regulaminem.
2. Dzieci i młodzież niepełnoletnia mogą brać udział w rajdzie pod opieką osób
pełnoletnich.
3. Istnieje możliwość samodzielnego

wzięcia udziału w rajdzie przez osobę

niepełnoletnią na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych , na
ich pełną odpowiedzialność.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za osoby dołączające do rajdu bez wpisania
na listę uczestników oraz znajomości regulaminu rajdu.

V Inne postanowienia
1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po zakończeniu rajdu..
2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są
ubezpieczeni przez organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we
własnym zakresie
3. Uczestnicy rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub
spowodowane szkody.
4. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i rajdzie osobom będącym pod wpływem
alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. Za niewłaściwe
zachowanie zakłócające bezpieczeństwo uczestnicy mogą zostać usunięci z
udziału w imprezie.
5. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z
przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i
przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
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7. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może
przekraczać 15 osób. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić
minimum 200 metrów.
8. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez organizatorów kierownik grupy, on
dyktuje tempo jazdy i nie można go wyprzedzać.
9. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek
Wychowawczy w Mocarzewie. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników
tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
10. Uczestnik zgłaszając się do uczestnictwa w rajdzie i wpisując się na listę
uczestników jednocześnie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do
celów rajdu.
11. Wpisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów rajdu i zgodą na przetwarzanie
wizerunku w celach związanych z jego promocją (zdjęcia, nagrania filmowe).
12. Wpisując się na listę uczestników rajdu Uczestnik jednocześnie oświadcza, że stan
jego zdrowia umożliwia mu udział w rajdzie oraz w innych zajęciach
przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia uczestnikowi
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą
wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie, oraz
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
13. W trakcie rajdu organizatorzy, uczestnicy i media mogą rejestrować jego przebieg
na zdjęciach i filmach grupowych. Uczestnictwo w rajdzie oznacza zgodę na
publikację wizerunku uczestnika we wszelkich relacjach i podsumowaniach akcji.
14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
15. Organizatorzy zapewniają sobie możliwość zmiany regulaminu z przyczyn
organizacyjnych lub z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
16. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Organizator: Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie, Fundacja „
Bogaci Miłosierdziem” , tel. kontaktowy: 690 614 422

3

