
Zał. nr 1

REGULAMIN IMPREZY
„Olza – rzeka, która łączy” – rajd rowerowy

 13 kwietnia 2019 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem imprezy „Olza – rzeka, która łączy” – rajd rowerowy, zwanej dalej rajdem lub
imprezą, jest Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, zwana dalej Gminą.
2. Planowana trasa rajdu:
Gołkowice  – Skrbeńsko – Gołkowice  – Jastrzębie-Zdrój  –  Godów – Skrzyszów – Podbucze  –
Krostoszowice – Skrzyszów – Gołkowice – Godów – Gołkowice.
3. Długość trasy wynosi ok. 27 km.
4. Data rajdu: 13 kwietnia 2019 r.
5. Start: godz. 11:00 z Transgranicznej Strefy Aktywności w Gołkowicach (rejestracja uczestników
od godz. 10:30);
6. Zakończenie: godz. 14:30 na Transgranicznej Strefie Aktywności w Gołkowicach.

II. Kwestie organizacyjne, zobowiązania uczestników
1. Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego — ma wymiar wyłącznie rekreacyjny.
Impreza odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się prawą stroną jezdni
w kierunku przejazdu. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas znajduje się Koordynator rajdu,
który kontroluje prędkość i kierunek jazdy całej kolumny uczestników.
2. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom będącym w stanie nietrzeźwym, jak też znajdującym
się pod wpływem środków odurzających.
3.  Zabrania  się  uczestnikom  jazdy  bez  trzymania  rąk  na  kierownicy,  czepiania  się  pojazdów,
ścigania  się,  gwałtownego  zwalniania  lub  zatrzymywania  się  bez  uzasadnionej  przyczyny  oraz
ciągłych zmian pozycji w kolumnie rajdu.
4. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości
innych  uczestników,  przy  zachowaniu  odpowiedniego  odstępu  i  należytej  ostrożności
(w szczególności przy odcinkach trasy o większym nachyleniu). Każdy manewr na drodze musi być
przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio
wcześniej zasygnalizowany. Podczas postojów nie należy tarasować drogi.
5. Osoby, które w trakcie przejazdu odłączą się od zwartej kolumny rowerzystów, przestają być
uczestnikami rajdu.
6. Osoby niepełnoletnie, powyżej 10 roku życia, zobowiązane są posiadać kartę rowerową.
7. Każdy z uczestników odpowiada za odpowiednie przygotowanie do udziału w rajdzie oraz za
właściwy  stan  techniczny  swojego  roweru,  umożliwiający  mu  panowanie  nad  nim  w  każdej
sytuacji. Należy uwzględnić fakt, że niektóre odcinki trasy mogą być trudniejsze technicznie (np.
podjazdy) i prowadzić przez nierówny teren.
8. Uczestnicy rajdu powinni we własnym zakresie zadbać o dostosowanie ubioru do panujących
warunków  atmosferycznych.  Ze  względu  na  bezpieczeństwo  zaleca  się  jazdę  w kaskach
rowerowych. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać kaski.
9. Zakończenie rajdu ma miejsce na Transgranicznej Strefie Aktywności  w Gołkowicach - powrót
uczestników odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
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10.  Gmina  zapewni  uczestnikom rajdu:  pomoc  techniczną  w przypadku  awarii  roweru podczas
uczestnictwa w rajdzie (nieobejmującą kosztu części zamiennych), opiekę medyczną od startu do
zakończenia przejazdu.
11. W ramach imprezy przewidziano 100 szt. upominków dla uczestników, które zostaną rozdane
osobom, które jako pierwsze dokonają zgłoszenia na rajd.
12.  Naruszenie  zapisów  niniejszego  regulaminu  i  niestosowne  zachowanie  skutkować  mogą
wykluczeniem danej osoby z rajdu.

III. Zgłoszenia, warunki uczestnictwa
1. Udział uczestników w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny.  Uczestnik bierze udział  w rajdzie
wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnicy przyjmują do
wiadomości, że udział w rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonywać:
a) telefonicznie pod numerami tel. 32 4765065 wew. 33
b) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, Referat Funduszy
Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, I piętro, pokój nr 19.
3.  Zgłoszeń można dokonywać do dnia 09 kwietnia  2019 r.  Gmina ma prawo do ograniczenia
liczby  uczestników  rajdu  i  wcześniejszego  zakończenia  zapisów  w  przypadku  osiągnięcia
odpowiednio wysokiej liczby zgłoszeń.
4.  Zgłoszenia  po  terminie  wymienionym  w  rozdz.  III  pkt  3  regulaminu  rajdu  będą  możliwe
wyłącznie za zgodą Gminy i  w razie  niewyczerpania limitu zgłoszeń bez gwarancji  otrzymania
upominków, o których mowa w rozdz. II pkt 11 regulaminu.
5. W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia
się w dniu imprezy w miejscu startu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
6. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie bez opieki osoby dorosłej
pod warunkiem przekazania Gminie zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
7. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia, biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej,  która bierze  na siebie  pełną odpowiedzialność  za ich bezpieczeństwo podczas  trwania
imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny należy przedłożyć
Gminie pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w rajdzie.
8. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w imprezie.
9.  Organizator  utrwala  przebieg  imprezy  dla  celów  dokumentacji  oraz  promocji  lub  reklamy
imprezy  i  innych  imprez  Organizatora  oraz  sponsorów  w  przyszłych  latach.  Wizerunek  osób
biorących  udział  w  imprezie  może  zostać  utrwalony,  a następnie  rozpowszechniany  dla  celów
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
rozpowszechnianie wizerunku osoby na nim przedstawionej, stanowiącej jedynie szczegół całości
takiej  jak zgromadzenie,  krajobraz, publiczna impreza oraz rozpowszechnianie wizerunku osoby
powszechnie  znanej,  jeżeli  wizerunek  wykonano  w  związku  z  pełnieniem  przez  nią  funkcji
publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, nie wymaga zezwolenia.
W pozostałych  przypadkach  rozpowszechnianie  wizerunku  wymaga  zgody  osoby  na  nim
przedstawionej. 
Uczestnik  rajdu,  poprzez  uczestnictwo  w imprezie,  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  utrwalenie
i wykorzystanie  swojego  wizerunku  dla  celów  reklamowych.  Zgoda,  o  której  mowa  powyżej,
nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje rozpowszechnianie wizerunku osoby na
zdjęciach, w filmach, spotach promocyjno-reklamowych emitowanych w telewizji oraz Internecie
lub innych formach przekazu audio-video. W przypadku osób niepełnoletnich ww. zgodę wyrażają
rodzice lub opiekunowie prawni.
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10. Wpisanie się na listę uczestników rajdu jest  jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów
niniejszego regulaminu.
11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

IV. Postanowienia końcowe
1. Gmina nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy
rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Gminy zwrot jakichkolwiek kosztów związanych
z udziałem w rajdzie.
3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu wyrządzone
osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani  też  za  szkody poniesione  przez  uczestników
wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od Gminy.
4.  Gmina  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  kolizje  i  wypadki  spowodowane  przez
uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki
naruszenia przepisów ustaw - Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o kierujących pojazdami.
5. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak
również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu
rajdu.
6. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej oraz kasku przez niepełnoletnich
uczestników rajdu.
7. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu w uzasadnionych przypadkach,
jak  również  do  dokonania  zmian  niniejszego  regulaminu.  Gmina  zastrzega  sobie  możliwość
odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin.
8. Niniejszy regulamin jest dostępny
- na stronie internetowej Organizatora, tj. www.godow.pl
- na terenie Transgranicznej Strefy Aktywności podczas trwania imprezy.
9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 kwietnia 2019 roku.
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