Regulamin III Rajdu Rowerowego Kaszubskiej Marszruty
I.

Organizatorzy

Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice.
II.

Termin i trasa

10 wrzesień 2016 r. godzina 9.00, trasa Chojnice- Konarzyny.
III.

Postanowienia ogólne

1.

Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w dniu 10 września 2016 roku będą

brały udział w III Rajdzie Rowerowym Kaszubskiej Marszruty.
2.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad

zachowania się osób biorących udział w rajdzie.
IV.

Zasady organizacyjne i porządkowe

1. Każdy Uczestnik przed startem w Rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora lub w jego siedzibie.
2. Aby wziąć udział w Rajdzie należy zapisać się u organizatora w terminie 29.08.2016- 07.09.2016 i
dokonać wpłaty w wysokości 10 zł. - każdy uczestnik otrzymuje upominek rajdowy oraz konsumpcję
(zupa "z wkładką" + woda mineralna).
3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
4. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest sprawny rower.
5. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
6. Wskazane jest posiadanie kasku ochronnego.
7. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy
zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
8. Podczas postoju nie należy tarasować ścieżki.
9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zgubione, szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które występują przed , w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
10. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników rajdu.
11. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na
zdrowiu i mieniu biorących udział w Rajdzie uczestników.
IV Na trasie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
2. Zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych.
3. Niszczenia przyrody.
4. Zbaczania z trasy bez zgody organizatora.
V Postanowienia Końcowe
1. Wszyscy Uczestnicy, startując w Rajdzie, wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunków w relacjach z
przebiegu Rajdu, zamieszczonych w mediach oraz z materiałach promocyjnych Organizatora.
2. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

