REGULAMIN IMPREZ ROWEROWYCH
organizowanych przez
Stowarzyszenie ROWEROWA DĄBROWA
w Dąbrowie Górniczej
1. Cele imprez Stowarzyszenia Rowerowa Dąbrowa:
 popularyzacja aktywnych form wypoczynku - rekreacji i turystyki rowerowej,
 poznawanie środowiska przyrodniczego i atrakcji turystycznych regionu.
2. Udział w imprezach jest dla uczestników nieodpłatny. W przypadku rajdów i
wycieczek wszystkie koszty ponoszą oni we własnym zakresie i wyborze.
Obowiązkową odpłatność za imprezę stosuje się w przypadkach korzystania z
profesjonalnej obsługi turystycznej oraz niezbędnego pokrycia kosztów transportu i
pobytu (noclegi, opłaty wstępu, ubezpieczenia itp.).
3. Udział w imprezach nieodpłatnych jest nielimitowany i nie wymaga wcześniejszej
rejestracji.
4. Udział w rajdach i wycieczkach rowerowych mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie.
Osoby poniżej 18 i powyżej 15 roku życia mogą jechać bez opiekunów, ale za
pisemną zgodą Rodziców. Dzieci poniżej 15 lat mogą jechać na rajd wyłącznie pod
opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Każdy z uczestników bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, a za
osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
Uczestników imprez w terenie obowiązują zasady poruszania się po drogach
publicznych zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego. Za skutki ich
naruszania uczestnik odpowiada osobiście.
6. Uczestnicy imprez powinni posiadać sprawny technicznie rower, wyposażony zgodnie
z wymogami przepisów ruchu drogowego. W przypadku rajdów i wycieczek górskich
zaleca się uczestnikom jazdę w kaskach lub nakazuje ją jako obowiązkową.
7. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek
wypadków losowych lub zawinionych przez jej uczestnika.
8. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone
z grona uczestników.
9. Organizator nie zapewnia opieki medycznej i serwisu technicznego podczas
przejazdu trasy imprezy.
10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zaleceń jej kierownictwa.
11. Uczestnik rajdu lub wycieczki rowerowej w trakcie jej przebiegu nie może samowolnie
z niego zrezygnować lub zmieniać trasy bez porozumienia z kierownikiem imprezy.
12. Tempo jazdy uczestników imprezy powinno być dostosowane do najsłabszego
członka grupy.
13. Uczestnikom wycieczek i rajdów zabrania się bez zgody organizatora używania
urządzeń nagłośniających w czasie jazdy na rowerze.
14. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z
przebiegu imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
organizatorów.
15. Regulamin powinien być ogólnie dostępny na stronie internetowej i profilach
sieciowych Stowarzyszenia oraz każdorazowo przytaczany w treści ogłoszeń o
imprezach Stowarzyszenia Rowerowa Dąbrowa jako obowiązujący jego uczestników.
Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rowerowa Dąbrowa obowiązuje
od dnia 11.07.2016r.

