Warunki uczestnictwa w IV Rajdzie Rowerowym
Brześć i Okolice
,,W Poszukiwaniu Wspólnej Historii”
Warunki uczestnictwa

1. Zapisy prowadzone są mailowo (mokterespol@wp.pl) w MOK do 7 sierpnia do
godziny 17:00.
W mailu należy koniecznie załączyć:
A)

skan paszportu,

B)

adres zamieszkania,

C)

numer telefonu,

skan oświadczenia: zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz świadczenie o stanie zdrowia,
w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo zgody rodziców lub opiekunów,
D)
E)

obiad: mięsny/bezmięsny.

F) Który raz będzie się w Brześciu?

Koszt za 1 osobę - 150 zł. (vauczer, ubezpieczenie, hostel, przewodnicy rowerowi,
2 obiady). Kwotę należy wpłacić w MOK Terespol, osobiście!
Koszty: kolacji, śniadania, wszelkie biletowane atrakcje, pamiątki itp. we własnym
zakresie.
Wszelkie informacje u Łukasza Pogorzelskiego - tel. 503125960

Program:
Sobota 17 sierpnia:
- 10:00 - zbiórka uczestników rajdu pod przejściem granicznym w Terespolu
(parking przy Centrum Handlowym ,,Agrostop")

- 11:30 - przyjazd do Brześcia, zwiedzanie miasta*
- 20:30 - zakwaterowanie w hostelu, czas wolny.
Niedziela 18 sierpnia:
- 10:30 - wyjazd z hostelu
- 11:00 - zwiedzanie miasta*
- 17:00 - zbiórka na granicy, wyjazd do Terespola.
* szczegóły wkrótce

Imię i nazwisko:

Miejscowość, data: ….................................................

........................................................
Adres zamieszkania:
…...................................................
…...................................................
.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojej
córki, syna oraz wizerunku (publikacja zdjęć na stronie internetowej, portalach
społecznościowych organizatora oraz w lokalnych mediach) dla potrzeb niezbędnych do
realizacji przedsięwzięcia III Rajdu Rowerowego ,,W Poszukiwaniu Wspólnej Historii” 17-18.08.2019
w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
Oświadczam, ze zapoznałem/am się z Klauzulą RODO dostępną na stronie BIP
Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu (http://www.mokterespol.naszbip.pl) oraz
regulaminem Rajdu Rowerowego.
Czytelny podpis uczestnika/ki …...........................................................................................................
Czytelne podpisy opiekunów prawnych (w przypadku osoby niepełnoletniej):
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
Oświadczam, że mój stan zdrowia/mojej córki, syna pozwala na wzięcie
udziału w IV Rajdzie Rowerowym ,,W Poszukiwaniu Wspólnej Historii” 1718.08.2019
Czytelny podpis uczestnika/ki …...........................................................................................................
Czytelne podpisy opiekunów prawnych (w przypadku osoby niepełnoletniej)::
…............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko:
........................................................
Adres zamieszkania:

Miejscowość, data: ….................................................

…...................................................
…...................................................

Zezwolenie

Zezwalam
mojej
córce/synowi..................................................
…...................................................................................................................
na wzięcie udziału w IV Rajdzie Rowerowym ,,W Poszukiwaniu Wspólnej
Historii” 17-18.08.2019
Seria i numer dowodu osobistego opiekunów prawnych:
1............................................................................................
2............................................................................................
Czytelne podpisy opiekunów prawnych :
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................

REGULAMIN
III Rajdzie Rowerowym ,,W Poszukiwaniu Wspólnej Historii” 17-18.08.2019
1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się w miejskim i pozamiejskim ruchu drogowym, uczestnicy
muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy
rajdu zobowiązani są do:
· przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
organizatora rajdu,
· ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na
trasie rajdu, Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
· posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
· poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować
bezpieczną odległość pomiędzy rowerami,
· każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w 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,
· każdy uczestnik powinien mieć odpowiedni ubiór do jazdy rowerem,
· podczas postoju nie należy tarasować drogi.
2. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Na trasie zabrania się:
· spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
· zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
· niszczenia przyrody,
· głośnego, obraźliwego zachowywania się,
· zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.
3. Odpowiedzialność organizatora:
· organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu,
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
· udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
· Organizator zapewnia: nocleg, 2 obiady, oraz atrakcje turystyczne.
4. Odpowiedzialność uczestnika:
· uczestnik Rajdu ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, powstałe
z jego winy, zarówno wobec innych uczestników jak i osób trzecich,
· uczestnik ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone
innym uczestnikom,
5. Postanowienia końcowe:
· wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach
z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
· udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
· ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja
Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.

