Regulamin Rajdu Rowerowego
"Rowerem na ŚDM"

I.

Cel rajdu:
1. Promocja Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.
2. Nawiedzenie Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Okulicach.
3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.
4. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny.
5. Propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

II.

Organizator rajdu:
Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy w Woli Batorskiej
Parafialny Komitet Organizacyjny "ŚDM Kraków 2016"

III.

Termin rajdu: 28.06.2015 r. (niedziela) 11:30 - 17:00

IV.

Organizacja i przebieg rajdu:
Rajd rowerowy "Rowerem na ŚDM" rozpocznie się w dniu 28.06.2015 r. o godzinie 11:30 Mszą Świętą
w kościele parafialnym w Woli Batorskiej.
Start rajdu: parking przed kościołem parafialnym w Woli Batorskiej, następnie trasa będzie przebiegać
przez Puszczę Niepołomicką, Mikluszowice, kładkę na rzece Rabie, Majkowice oraz Bogucice. Meta
rajdu: teren parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Okulicach. Na miejscu zaplanowano
modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży oraz poznanie Sanktuarium.
Planowany powrót i zakończenie rajdu około godziny 17:00 przed kościołem w Woli Batorskiej.

V.

Warunki uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy
dostępnym na stronie internetowej organizatora www.parafiawolabatorska.pl, na profilu Parafii
na Facebooku oraz w kancelarii parafialnej.
2. Zapisy na rajd będą się odbywać w dwie niedziele: 31.05.2015 r. oraz 14.06.2015 r. po każdej
Mszy Świętej w kancelarii parafialnej.
3. Każdy uczestnik uiszcza opłatę wpisowa w wysokości 25 zł, w ramach której otrzymuje pakiet
startowy rajdu tj. parafialną koszulkę ŚDM oraz specjalną naklejkę na rower "Jadę na ŚDM".
4. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności poruszania się po drodze.
5. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica bądź
pełnoletniego opiekuna, którego należy imiennie wskazać w chwili zapisu na rajd.

VI.

Zasady zachowania uczestników rajdu:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są
do:
1. Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem;
2. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie
dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu;
3. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione!
4. Uczestnicy rajdu korzystają z prawej części jezdni i pobocza na kierunku przejazdu wzdłuż
trasy rajdu;
5. Posiadania

sprawnego

technicznie

roweru,

wyposażonego

zgodniez

obowiązującymi

przepisami oraz zaleca się posiadanie kasku ochronnego;
6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do
prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w
szyku;
7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie;
8. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Uwaga: na wszelki wypadek prosimy zabrać kurtki lub peleryny przeciwdeszczowe.
VII.

Na trasie zabrania się:
1. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2. zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
3. niszczenia przyrody,
4. indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
5. głośnego zachowywania się,
6. zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora,
7. jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach,
8. zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi,
9. zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny,
10. nagminnego wyprzedzania innych uczestników rajdu,
11. wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym.

VIII.

Odpowiedzialność organizatora:
1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie
rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startujena własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zgubione,
zamoczone bądź zniszczone tel. komórkowe, aparaty, urządzenia mobilne itp.

4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
IX.

Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych
organizatora.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Nieznajomość

regulaminu

nie

zwalnia

uczestnika

od

jego

przestrzegania.

