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Regulamin imprezy „Rowerem po Zdrowie” 

z polskimi olimpijczykami – kolarzami:  

Tadeuszem Mytnikiem i Mieczysławem Nowickim. 

 

ORGANIZATORZY:  

1. Organizator rajdu – Fundacja „Zatrzymać czas”.  

2. Współorganizator  rajdu – Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie  

43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A. 

 

GOŚCIE SPECJALNI:  

Tadeusz MYTNIK 

Mieczysław NOWICKI 

 

DATA IMPREZY I MIEJSCE STARTU:  

1. Termin rajdu: 11 maja 2019 roku (sobota).  

2. Miejsce zapisów uczestników – Stadion Miejski „Beskid” im. R. Kukucza  

w Skoczowie, ul. Sportowa 6. 

3. Zapisy uczestników rajdu od godz. 09.00 do 09.45. 

4. Start uczestników rajdu o godz. 10.00. 

5. Zalecane jest przybycie na start co najmniej 30 min. przed planowaną godziną startu 

celem wypełnienia odpowiednich oświadczeń. 

6. Trasa rajdu o łącznej dł. ok 12 km przebiegała będzie wałem rzeki Wisły, od Stadionu 

Miejskiego do sołectwa Ochab i z powrotem. 

7. Półmetek mieścił się będzie na Campingu Górniczego Kluby Motorowego „Jarząbek” 

w Ochabach, gdzie nastąpi wydawanie napojów. 

8. Po krótkim odpoczynku nastąpi powrót do Stadionu Miejskiego w Skoczowie  

przy ul. Sportowej 6, gdzie przewidziane jest zakończenie rajdu. 

 

CEL RAJDU: 

1. Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

2. Promowanie aktywnego spędzania czasu. 

3. Rozwijanie turystyki rowerowej. 

4. Integracja społeczności lokalnej. 

5. Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad 

bezpiecznej jazdy na rowerze. 
6. Promowanie i reklama usług związanych z działalnością Stadionu Miejskiego  

w Skoczowie.  

 

PROGRAM IMPREZY:  

1. Spotkanie z olimpijczykami. 

2. Zdjęcia, autografy oraz możliwość zobaczenia prawdziwego olimpijskiego medalu. 

3. Mistrzowskie porady – jak prawidłowo dobrać rower, 

4. Rekreacyjny przejazd na rowerach. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do rekreacyjnego przejazdu będzie własnoręczne 

podpisanie formularza zgłoszenia biorącego udział w imprezie (formularz zgłoszenia – 

część A). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów prawnych na udział w imprezie (formularz zgłoszenia – część B).   

2. Formularz zgłoszenia dostępny będzie w dniu imprezy, tj. 11 maja 2019r. na Stadionie 

Miejskim,  

3. Za zgodność danych zamieszczonych w zgłoszeniu odpowiada osoba podpisująca. 

4. Udział w zawodach jest bezpłatny. 
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INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW: 

1. Organizatorzy zalecają, aby uczestnicy rajdu posiadali sztywne kaski. 

2. Uczestnicy rajdu pokonują trasę przejazdu w sposób rekreacyjny i nie prowadzą 

pomiędzy sobą rywalizacji. 

3. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

4. W razie złych warunków pogodowych (silny wiatr, intensywny deszcz itp.) rajd może 

zostać odwołany lub skrócony do niezbędnego minimum.  

5. Na starcie rajdu organizator:  

a. informuje o bezpieczeństwie i zasadach uczestnictwa w rajdzie, 

b. wydaje formularze zgłoszeń, 

6. Organizator rajdu jest zobowiązany do: 

a. wyznaczenia prowadzącego i zamykającego rajd, 

b. zapewnienia obsługi medycznej rajdu, 

c. zapewnienia odpowiedniej ilości bezalkoholowych napojów chłodzących dla 

uczestników rajdu. 

7. Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do:  

a. posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itp.), 

b. przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 

c. stosowania się do wskazówek oraz zarządzeń organizatora oraz prowadzącego  

i zamykającego rajd, 

d. nie wyprzedzania prowadzącego rajd, 

e. poinformowania organizatora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od 

grupy, 

f. pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku. 

8. Wskazane jest zabranie na rajd: 

a. kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej, 

b. okularów przeciwsłonecznych, 

c. rękawiczek rowerowych, 

d. zapasowej dętki do roweru. 

9. Przed rozpoczęciem rajdu uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wyznaczoną przez  

organizatora trasą rajdu. W przypadku braku akceptacji przebiegu trasy lub jej skali 

trudności, uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rajdzie. 

10. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania 

alkoholu w trakcie rajdu. 

11. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczyć 

uczestnika z Rajdu. 

12. Do czasu zakończenia Rajdu wyznacza się następujące telefony kontaktowe z 

Organizatorem: 795 507 145 

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika.  

2. Uczestnik powinien złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w imprezie i wyrażenie zgody na 

udział w imprezie na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością 

niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru imprezy. Dla osób 

niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.  

3. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne 

podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.  

4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych 

osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w imprezie. Wizerunki  

i dane uczestników pozyskane w trakcie imprezy mogą być wykorzystane  
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w materiałach promujących imprezę i wydarzeniach jej towarzyszących, w tym  

w szczególności materiałach prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych, 

innych materiałach graficznych. Uczestnikowi imprezy nie przysługują z tego tytułu 

żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, 

wypowiedzi i danych osobowych.  

5. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

podanych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji oraz udziału w imprezie.  

6. Udział w imprezie wymaga zgłoszenia uczestnictwa poprzez oddanie u Organizatora 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia. Za zgodność danych odpowiada 

osoba podpisująca.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wpisanie się na listę rajdu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.   

2. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.  

3. Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas imprezy. Uczestnik jest 

odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez 

Organizatora.   

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe 

lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy 

startują na własną odpowiedzialność.   

5. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich 

wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb 

porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z 

odpowiedzialności.  

7. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a 

w szczególności warunki uczestnictwa w imprezie i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w 

imprezie. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica 

lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.  

8. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania powinien 

bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w 

biurze zawodów.  

9. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że dane w nim zawarte są 

zgodne  z prawdą, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki regulaminu, że stan 

zdrowia w jakim się znajduje umożliwia mu udział w zawodach oraz wyraża zgodę do 

wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.  

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania zawodów.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 

wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.  

12. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy. 


