III Kaszubska Parada Rowerowa
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Organizatorem Parady jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Parada jest częścią VIII Festiwalu Zdrowia
Parada Rowerowa ma charakter rekreacyjny
Trasa Parady – 10 km: Przyjaźń, ul. Szkolna – Glincz-Skrzeszewo-Przyjaźń, ul Szkolna 2
Udział w Paradzie jest płatny
Uczestnicy Parady mogą korzystać z bezpłatnej kawiarenki
Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest rejestracja na stronie www.zapisy.info, zapisy
elektroniczne gwarantują otrzymanie pamiątkowego medalu oraz poczęstunku. Będzie
również istniała możliwość rejestracji uczestników w dniu imprezy w punkcie
rejestracyjnym/Przyjaźń, ul. Szkolna 2/ w godz. 9,30 – 11,30
W Paradzie rowerowej mogą brać udział osoby pełnoletnie lub posiadające kartę rowerową
oraz inne osoby będące pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
Uczestnicy przejazdu rowerowego muszą posiadać sprawny technicznie rower zgodnie z
wymogami przepisów ruchu drogowego, umożliwiający bezawaryjny przejazd. Ze względów
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki zaleca się jazdę w kaskach.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie,
gdyż trasa będzie przebiegać drogami publicznymi.
Każdy z uczestników bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność, a za osoby
niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
Uczestnicy przejazdu są zobowiązani stosować się do zaleceń prowadzących grupę oraz służb.
Osoby nieprzestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone z grona
uczestników.
Organizator Parady nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jak ich doznają
uczestnicy imprezy w czasie przejazdu.
Uczestnicy Parady zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów, unikania
gwałtownych przyspieszeń jak i hamowania, zakładana średnia prędkość przejazdu wynosi 16
km/h.
W razie wypadku osoby biorące udział w Paradzie zobowiązane są do natychmiastowego
powiadomienia służb porządkowych Organizatora lub Zespołu Medycznego
Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora .
Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub
uczestnictwem w Paradzie Rowerowej Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za
konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie NNW.
Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w
szczególności w Internecie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania koniecznych zmian w treści
regulaminu oraz jego interpretacji.

