REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „Odjazdowy Bibliotekarz” 2022

Cel rajdu:
promowanie bibliotek i czytelnictwa,
walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotek, czytania, książek
i bibliotekarzy.
Organizator rajdu:
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
DRUŻBICE 20
97- 403 Drużbice
7 maja 2022 roku, godzina 10.00
Organizacja rajdu:
Zbiórka - Urząd Gminy Drużbice – Drużbice 77A godz.10.00
Trasa rajdu: Drużbice – Kobyłki – Wdowin –Gadki– Mzurki – Hucisko – Suchcice.
Termin rajdu:
Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora
oraz na miejscu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach.
Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie.
Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

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:
• Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się
decyzjom kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
• Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego
na trasie rajdu,
• Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
• Posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz posiadania kamizelki odblaskowej lub elementów odblaskowych.
• Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m.

• Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
• Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi
grupami kolumny,
• 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,
• Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować
szybkość i hamowanie,
Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości
bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
• Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na
parkingu, łące lub polanie,
• Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc
niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia,
• Niepełnoletni uczestnik może wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
• Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
Na trasie zabrania się:
1.
2.
3.
4.
5.

zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
niszczenia przyrody,
indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
głośnego zachowywania się,
zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

Odpowiedzialność organizatora
1. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje
na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy,
3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,
4. Organizator przewiduje atrakcje:
• ognisko z pieczeniem kiełbasek,
Postanowienia końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy startujący 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. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od
jego przestrzegania.
Załącznik
1. Karta zgłoszenia
Kinga Gral
Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Drużbicach

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w Rajdzie Rowerowym
„Odjazdowy Bibliotekarz”
w dniu 07 maja 2022 roku

CZĘŚĆ A– wypełnia uczestnik rajdu
1. Zgłaszam swój udział w Rajdzie Rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowanym w dniu
07 maja 2022 r. organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Drużbicach.
Imię i nazwisko _____________________________________
Telefon kontaktowy: ________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Rajdu Rowerowego „Odjazdowy
Bibliotekarz” 2022 i zobowiązuję się go przestrzegać.
3. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w Rajdzie Rowerowym w dniu
07 maja 2022 roku.
4. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach.
5. W razie nieszczęśliwego wypadku należy powiadomić:
_____________________________________________________________________________
imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych
przez Organizatora, w związku z organizacją rajdu oraz publikowania zdjęć, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1781 ze zm.)

____________________
data

____________________________
podpis uczestnika rajdu

CZĘŚĆ B – wypełnia rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika rajdu

1. Ja, niżej podpisany/podpisana
______________________________________________oświadczam,
zapoznałem/zapoznałam się

że

z regulaminem Rajdu Rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz” 2022 i wyrażam zgodę na udział
mojego
syna/córki____________________________________________
w rajdzie w dniu 07 maja 2022 roku.

data

podpis rodzica/opiekuna/

