Rajd Rowerowy „Przygoda z Tatą”
– Regulamin
I.

Cele rajdów:

1. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.
2. Upowszechnianie rekreacji.
3. Szersze poznanie ziemi Pobiedziskiej.
4. Rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych.
5. Integrowanie środowiska turystycznego.
6. Poznawanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Promno i Gminy Pobiedziska.

II.

Organizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.

III.

Termin i miejsce rajdu:
Rajd Rowerowy odbędzie się w dniu 27.06.2020r. (sobota). Start rajdu planowany jest na
godzinę 10:00 z wiaty przy jeziorze Dobre (naprzeciw Klasztoru) w Pobiedziskach.

IV.

Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
2. Prawo udziału w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w rajdzie.
3. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do posiadania dokumentu tożsamości.
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na
siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
5. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego
oraz ochrony przyrody.
6. W trakcie trwania rajdu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
7. W trakcie rajdu zabrania się wyprzedzania pilota prowadzącego rajd oraz pozostawania

za pilotem zamykającym rajd.
8. Uczestnictwo w rajdzie odbywa się na ryzyko uczestników.
9. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.

10. Organizator rajdu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują
się regulaminowi rajdu.
11. Organizator rajdu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny
rozpoczęcia i programu rajdu oraz odwołania rajdu w przypadku złych warunków pogodowych.
12. Rezygnacja z udziału wiąże się z brakiem zwrotu wpłaty.
13. O uczestnictwie w rajdzie decyduje kolejność wpłat. Złożenie podpisanego formularza w
siedzibie OSiR jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
14. Uczestnicy odpowiadają za stan techniczny swoich rowerów.
15. Uczestnicy zobowiązani są do używania kasku oraz obuwia sportowego.
16. Uczestnicy zobowiązani są do używania odzieży odpowiedniej do warunków atmosferycznych.
17. Uczestnicy zobowiązani są do ochrony przeciw kleszczom, komarom i innym insektom.
V.

Program rajdu:

1.

Start godz. 10:00 ul. Półwiejska wiata przy Jeziorze Dobrym w Pobiedziskach (patrz Zał. Nr
1 do regulaminu) – Jezioro Brzostek – Plac zabaw przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

2.

Długość trasy rajdu to ok. 14 km.

VI.

Zgłoszenia:

1. Opłata za uczestnictwo w Rajdzie Rowerowym wynosi 20 zł za każdą grupę. Płatności

należy dokonać wpłacając pieniądze na rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska: 71 1020 4027 0000 1002 1108 7998 (w
tytule przelewu należy wpisać: opłata za rajd na dzień ojca oraz podać imiona i nazwiska
osób których dotyczy wpłata, np. opłata za rajd na dzień ojca Tomasz Kowalski, Anna
Kowalska) lub osobiście w kasie na hali sportowej przy ul. Różanej 4a.
2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w rajdzie przyjmowane są w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres email: osir@osir.pobiedziska.pl. W zgłoszeniu należy podać:
imię, nazwisko, datę urodzenia, miejscowość zamieszkania oraz numer kontaktowy, a
także załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

4. Zapisy przyjmowane są w terminie do dnia 24.06.2020 r. lub w przypadku wcześniejszego
wyczerpania limitu miejsc.
5. Ograniczona liczba miejsc do 80 osób.

VII.

Świadczenia:

1. Metalowa odznaka.
2. Posiłek regeneracyjny x2.
3. Nagrody i upominki dla uczestników.

VIII.

Dane osobowe i wizerunek:

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników rajdu
przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z
Rozporządzeniem 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.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska
3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji działań statutowych, promocyjnych i
uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora

Zał. Nr 1 do Rajd Rowerowy „Przygoda z Tatą” – Regulamin

 START RAJDU

 Postój nad Jeziorem Brzostek
 META RAJDU

