
REGULAMIN RAJDU „ŚWIĘTOJAŃSKIE NOCNE HARCE ROWEROWE”

1. Organizatorem rajdu jest Portal GorliceBike.

2. Rajd odbędzie się 19 czerwca 2019 roku i rozpocznie się o godz. 20:00 startem z parkingu
przy Pływalni „Fala” w Gorlicach.

3. Udział w rajdzie jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

4. Celem  rajdu  jest  wiata  biwakowa  w  Bartnem,  gdzie  zapalimy  ognisko  i upieczemy
kiełbasę. Prowiant każdy musi sobie zapewnić we własnym zakresie.

5. Powrót  do  Gorlic  każdy  z  uczestników  organizuje  sobie  we  własnym  zakresie,
proponujemy trasę powrotu drogą asfaltową.

6. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie jednak wyłącznie
pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.

7. Każdego  uczestnika  obowiązuje  znajomość  przepisów  ruchu  drogowego,  o ochronie
przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych i ich przestrzeganie.

8. Rower  każdego  z  uczestników  musi  być  wyposażony  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego.

9. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed
rajdem, wymagane są dwa sprawne hamulce oraz mocne światło przednie, które będzie
w stanie oświetlić drogę w całkowitej ciemności, ze źródłem zasilania zapewniającym jej
pracę przez minimum 8h.

10. Uczestnicy powinni posiadać kask rowerowy oraz mocną lampkę przednią. Zalecane jest
posiadanie dodatkowej (zapasowej) lampki przedniej.

11. Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie jadącej po drodze publicznej  to 15,
a odległość pomiędzy grupami to minimum 200m.

12. Odległości  między  rowerzystami  podczas  jazdy  powinny  być  takie  aby  umożliwiały
bezpieczne hamowanie.

13. Grupę  prowadzi  kierownik  rajdu,  dyktuje  on  tempo  jazdy,  kierunek  i  nie  można  go
wyprzedzać.

14. Organizator rajdu i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po rajdzie w wyniku zachowań niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz
przepisami o ruchu drogowym.

15. Uczestnicy biorą  udział  w rajdzie  na  własną odpowiedzialność i  ponoszą oni  oraz  ich
opiekunowie  prawni  pełną  odpowiedzialność  cywilną  i  prawną  za  wszystkie  powstałe
szkody.

16. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we
własnym zakresie.

17. Organizator rajdu ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) uczestników na
stronach www i w relacjach multimedialnych.

18. W przypadku niekorzystnej  pogody lub  w sytuacji  mającej  wpływ na  bezpieczeństwo
uczestników, rajd może zostać odwołany lub też zmieniony.

19. Udział w rajdzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


