Regulamin Jesiennego Przylaszczkowego Rajdu Rowerowego
1. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy mogą
ubezpieczać się indywidualnie. Członkowie UKS Klucze są ubezpieczeni w ramach
zapłaconej na rok 2018 składki członkowskiej.
2. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe, jednak w razie bardzo złych
warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.) rajd może zostać odwołany.
Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z organizatorem rajdu godzinę przed
startem i sprawdzić czy ruszamy w trasę.
3. Informacja o rajdzie o Organizator rajdu: Uczniowski Klub Sportowy w Kluczach
Data i godzina startu: 13, października 2018, godz. 10.00
Dystans- 42 km
*Rodzaj i przebieg trasy: trasa MTB, Klucze - Golczowice – Cieslin – Bydlin – Krzywopłoty –
Góra Świniuszka – Rodaki – Chechło – Klucze.
4. Na starcie rajdu organizator:
*Podane zostaną informuje o zasadach uczestnictwa w rajdzie
*Przekazany zostanie numer telefonu kontaktowego
5. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:
* posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
* bezwzględniego przestrzegania przepisów ruchu drogowego
* stosowania się do wskazówek, oraz zarządzeń organizatora i prowadzącego
* nie wyprzedzania prowadzącego rajd
* poinformowania organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy
* pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku
* poświadczenia własnoręcznym podpisem faktu zapoznania się z niniejszym regulaminem rajdu
6. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania
alkoholu w trakcie rajdu.
7. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczyć
uczestnika z rajdu.
8. Wskazane jest zabranie na rajd:
* kasku o kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej
* okularów przeciwsłonecznych
* rękawiczek rowerowych
* zapasowej dętki do roweru
* dużo płynów do picia
9. Organizator nie zapewnia serwisu rowerów oraz nie zabezpiecza przed kradzieżą lub
zniszczeniem
10. Osoba niepełnoletnia może brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych, równocześnie
powinna posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
11. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.
12. Osoby odpowiedzialne za organizację Rajdu:
13. Grzegorz Kaliś,
14. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zorganizowanego powrotu.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
16. Regulamin dostępny u organizatorów oraz na stronie internetowej:
www.juraszlak.uks-klucze.org oraz www.uks-klucze.org
ZGODA PRAWNEGO OPIEKUNA Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………… w rajdzie rowerowym, (imię i nazwisko)
w dniu/(ach) ………………………………….… pod opieką
…………………………………………………….………………………. (imię i nazwisko)
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej w razie konieczności.
…….…………………………………………………….. Podpis prawnego opiekuna
__ __ __- __ __ __- __ __ __ nr telefonu kontaktowego

