Regulamin VII Rajdu Rowerowego
„W eterze i na rowerze” - 11 sierpnia 2018r.

1.

Definicje:

Rajd Rowerowy „W eterze i na rowerze”, zwany w dalszej części Regulaminu Rajdem Rowerowym.
Cel - Celem Rajdu Rowerowego jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, upowszechnianie rekreacji
rodzinnej oraz wiedzy na temat walorów turystycznych regionu konińskiego.
Organizator - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział W Koninie, z siedzibą w Koninie (62-510)
przy ulicy Kolejowej 11
Termin - Rajd odbędzie się w sobotę 11 sierpnia 2018r. Zbiórka uczestników od godziny 9:00
Start -

o godzinie 10:00 – parking CENTRUM HANDLOWEGO FERIO przy ulicy Ogrodowej 31a,

w Starym

Mieście (62-571).
Zakończenie Rajdu Rowerowego - ok. godziny 15:00 na terenie Parku Miejskiego w Rychwale (62-570).
Trasa Rajdu Rowerowego -

posiada nawierzchnię asfaltową o długości ok 30 km, pełen przebieg trasy

oznaczony na mapie będącej Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Uczestnik Rajdu – osoba która prawidłowa wypełniła, dokonała opłaty wpisowej i wysłała formularz
zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.feriokonin.pl.
Uczestnictwo – zgłoszenie udziału jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Regulamin wydarzenia opublikowany jest na stronie internetowej organizatora oraz na www.feriokonin.pl
2.

Liczba miejsc jest ograniczona - O udziale w Rajdzie Rowerowym decyduje kolejność terminowych zgłoszeń.
Planowana liczba uczestników wynosi 300 osób.

3.

Uczestnicy Rajdu są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń
prowadzących Rajd Rowerowy, posiadać sprawny rower.

4.

Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

5.

Osoby w wieku od 16 lat mogą wziąć udział w Rajdzie Rowerowym tylko za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych, osoby w wieku do 15 lat mogą wziąć udział w Rajdzie Rowerowym tylko pod stałą
opieką osoby pełnoletniej. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim Uczestnikiem Rajdu musi
być Uczestnikiem Rajdu.

6.

Wszyscy Uczestnicy Rajdu biorą udział w Rajdzie Rowerowym na własną odpowiedzialność.

7.

Rajd Rowerowy prowadzony będzie w tempie dostosowanym do możliwości Uczestników Rajdu.

8.

W czasie Rajdu Rowerowego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i zażywania środków
odurzających.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania Rajdu
Rowerowego.
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10. Za szkody wyrządzone przez Uczestników Rajdu wobec innych Uczestników Rajdu jak i osób trzecich
organizator nie odpowiada.
11. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez
Uczestników Rajdu w których brali oni udział.
12. Organizator zapewnia serwis techniczny podczas przejazdu trasy.
13. Uczestnikom Rajdu Rowerowego towarzyszy osoba posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy.
14. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo
udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
15. Każdy Uczestnik Rajdu, który zgłosił udział w ramach przewidzianej liczby miejsc otrzymuje: koszulkę
rajdową, wodę mineralną, poczęstunek na postoju i mecie rajdu, udział w konkursach z cennymi nagrodami.
16. Opłata startowa wynosi 10 zł – WSZYSTKIE ZEBRANE ŚRODKI PRZEZNACZONE ZOSTANĄ DLA DZIECKA
POTRZEBUJĄCEGO WSPARCIA NA REHABILITACJĘ I PODRATOWANIA ZDROWIA.
17. Zgłoszenia Udziału przyjmowane są najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2018r. lub do momentu wcześniejszego
wyczerpania miejsc.

18. Wszyscy Uczestnicy Rajdu poprzez udział wyrażają jednocześnie zgodę na publikację ich wizerunków w
relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i partnerów Rajdu
Rowerowego, w tym na stronach http://www.feriokonin.pl

http://www.konin.pttk.pl/ profilach centrum

handlowego Ferio na portalach społecznościowych (Facebook.com, Instagram.com, youtube.com).
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
20. Powrót Uczestników

Rajdu do miejsca zamieszkania po zakończeniu Rajdu Rowerowego odbywa się we

własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
21. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.
Komandor rajdu – Władysław Wojtulewicz – STR CIKLO PTTK Konin
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w Rajdzie
Rowerowym w „ Eterze i na Rowerze” przez Union Investment Insttutonan Property GmbH z siedzibą
w Hamburgu, spółka prawa niemieckiego, pod adresem: Vanentnskamp 70/ EMPORIO, 20355
Hamburg, Niemcy, wpisana do Rejestru Handnowego, Dział B Sądu Rejonowego w Hamburgu pod
numerem HRB 114835
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez umieszczenie go
na stronie www.feriokonin.pn
oraz na profnu Centrum Handnowego Ferio w portanu
społecznościowym: Facebook pod adresem: www.facebook.com/feriokonin , Youtube pod adresem:
www.youtube.com/resunts?search_query=ferio+konin
oraz
Instagram
pod
adresem:
www.instagram.com/feriokonin/ , a także w mobinnych wersjach ww. stron i portani, w związku z
udziałem w Rajdzie Rowerowym w „ Eterze i na Rowerze” przez Union Investment Insttutonan
Property GmbH z siedzibą w Hamburgu, spółka prawa niemieckiego, pod adresem: Vanentnskamp
70/ EMPORIO, 20355 Hamburg, Niemcy, wpisana do Rejestru Handnowego, Dział B Sądu Rejonowego
w Hamburgu pod numerem HRB 114835
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w cenach marketngowych przez Union
Investment Insttutonan Property GmbH z siedzibą w Hamburgu, spółka prawa niemieckiego, pod
adresem: Vanentnskamp 70/ EMPORIO, 20355 Hamburg, Niemcy, wpisana do Rejestru Handnowego,
Dział B Sądu Rejonowego w Hamburgu pod numerem HRB 114835
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych właścicielom marek lub
sklepów oraz dostawcom usług dostępnych w Centrum Handlowym Ferio przez Union Investment Institutional
Property GmbH z siedzibą w Hamburgu, spółka prawa niemieckiego, pod adresem: Valentinskamp 70/ EMPORIO,
20355 Hamburg, Niemcy, wpisana do Rejestru Handlowego, Dział B Sądu Rejonowego w Hamburgu pod
numerem HRB 114835
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Załącznik nr 2 - Trasa Rajdu Rowerowego

