REGULAMIN RAJDÓW ROWEROWYCH
„ZIELONE GLIWICE EKOLOGICZNE MIASTO 2016”
§ 1.
1. Organizatorem rajdów jest Miasto Gliwice.
2. Celem rajdów jest promocja ekologii, aktywne spędzanie wolnego czasu, zwiedzanie
zabytków oraz kontakt z przyrodą.
3. Cykl 4 rajdów zostanie zorganizowany pomiędzy 19 czerwca a 2 października br.
4. Informacje o rajdach będą zamieszczane na stronie internetowej Miasta Gliwice
www.gliwice.eu w zakładce ekologia.
§ 2.
1. Uczestnicy rajdów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
2. Organizator rajdów rowerowych nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne
wypadki i szkody powstałe w czasie trwania rajdu.
3. Warunkiem udziału w rajdzie jest wypełnienie karty uczestnictwa i oświadczenie
własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z niniejszym regulaminem rajdów.
4. Udział w rajdach rowerowych jest bezpłatny.
5. Osoby, które nie ukończyły 14 lat, mogą uczestniczyć w rajdzie tylko pod opieką
rodziców, prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej.
6. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 14 lat muszą przedstawić pisemną zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie oraz posiadać przy sobie kartę
rowerową.
§ 3.
Obowiązkiem uczestnika rajdów rowerowych jest:
1. Przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym.
2. Poruszanie się sprawnym technicznie i wyposażonym zgodnie z obowiązującymi
przepisami rowerem oraz w kasku.
3. Poinformowanie prowadzącego rajd o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od
grupy.
4. Pomaganie innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku oraz
utrzymywanie ładu i porządku na trasie rajdu.
5. Zwracanie uwagi na przestrzeganie regulaminu przez pozostałych uczestników
rajdu.

§ 4.
Uczestnikowi rajdu rowerowego zabrania się:
1. Wyprzedzania osoby prowadzącej rajd, nagłego zawracania, rozpędzania roweru
i wyprzedzania innych, szczególnie przy zjazdach ze wzniesień, jazdy środkiem drogi
oraz utrudniania ruchu innym pojazdom.
2. Uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu, picia napojów alkoholowych i palenia
papierosów w trakcie rajdu.

3. W przypadku naruszenia zasad regulaminu prowadzący rajd ma prawo wykluczyć
uczestnika z rajdu.

§ 5.
1. Podczas każdego z rajdów prowadzący zorganizuje test z dziedziny wiedzy
ekologicznej.
2. Uczestnicy rozwiązują test w dwuosobowych grupach.
3. Na zakończenie każdego z rajdów prowadzący poinformuje o liczbie zdobytych
punktów przez każdą z par biorących udział w teście.
4. Dla trzech par, które zdobędą największą liczbę punktów (suma z wszystkich 4 testów
przeprowadzonych podczas każdego z rajdów) organizator przewiduje nagrody
rzeczowe.
5. Jednorazowa wartość nagrody rzeczowej dla uczestnika nie przekroczy 150 zł.
6. Nagrody zostaną wręczone w IV kwartale 2016 r.
7. Organizator poinformuje laureatów o miejscu i czasie wręczenia nagród
minimum 15 dni wcześniej.

§ 6.
Interpretacja zapisów zawartych w regulaminie oraz sprawy nie objęte regulaminem
rozstrzyga organizator rajdu.

