REGULAMIN 4. rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz 2017”
Kłobuck – Ostrowy nad Okszą - 20 maja 2017 r.

I. Organizator
1. Organizatorem Rajdu jest Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck im. Jana Długosza –
Filia Biblioteczna nr 1 w Zagórzu.
2. Do opracowania trasy Rajdu i jego poprowadzenia BPG Kłobuck wyznacza
Koordynatora Rajdu.
3. Trasa Rajdu prowadzi z Kłobucka do Ostrów na Okszą (ok. 11 km.).
START o godz. 10.00 z Filii Bibliotecznej nr 1, ul. Orzeszkowej 44.
4. Uczestnicy Rajdu wracają do Kłobucka samodzielnie.
5. Koordynator Rajdu zadba o utrzymanie spokojnego tempa przejazdu.
6. Przed rozpoczęciem Rajdu uczestnikom zostaje podany do wiadomości nr telefonu
komórkowego Koordynatora Rajdu. Można się z nim komunikowad w razie potrzeby
(nienadążanie za resztą, awaria sprzętu, zagubienie się, wypadek, itp.). Koordynator
Rajdu podejmie wówczas odpowiednie działanie.
II. Cele Rajdu
1.
2.
3.
4.

Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji.
Popularyzacja czytelnictwa.
Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska.
Integracja środowiska bibliotekarskiego.

III. Uczestnictwo
1. Uczestnictwo w Rajdzie wymaga wcześniejszego zgłoszenia oraz zapoznania się
z niniejszym regulaminem. W zgłoszeniu należy podad imię i nazwisko uczestnika oraz
numer telefonu.
2. Prawo udziału w Rajdzie mają osoby, którym stan zdrowia na to pozwala.
Zabrania się udziału w Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków
odurzających.
3. Osoby niepełnoletnie mogą brad udział w Rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej
na siebie całkowitą odpowiedzialnośd za ich bezpieczeostwo.
4. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno byd zgodne
z przepisami.
IV. Odpowiedzialność

1. Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące (także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu), nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią w trakcie lub po przejeździe.
2. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialnośd.
Organizator dokona zbiorowego ubezpieczenia wszystkich zapisanych uczestników
Rajdu (koszty składki ponoszą uczestnicy Rajdu, opłata pobierana jest w momencie
zapisu).
3. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialnośd prawną i materialną za poniesione lub
spowodowane szkody.
4. Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego, przepisy o ochronie przyrody,
przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.
5. Zgodnie z przepisami ilośd rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może
przekraczad 15. Odległośd jadących kolumn rowerzystów powinna wynosid minimum
200 metrów. Odległości między rowerami powinny byd takie, aby możliwe było
bezpieczne hamowanie: 2,3 metry ale nie więcej niż 5.
6. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez Koordynatora Rajdu kierownik grupy, on
dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzad.
7. Nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy Rajdu powodują
wykluczenie z Rajdu.
V. Inne postanowienia
1. Symbolem Rajdu jest kolor pomaraoczowy, mile widziane akcenty ubioru w tym
kolorze.
2. Uczestnicy Rajdu mogą zabrad ze sobą książki do wymiany.
3. W trakcie Rajdu jego Organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia
grupowe uczestników. Materiały te mogą zostad opublikowane bez zgody
Organizatora. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku
uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.
4. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację regulaminu Rajdu.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck i jej filiach
oraz na stronie internetowej http://www.bpgklobuck.jupe.pl/, a także w miejscu
zbiórki przed rozpoczęciem Rajdu.
6. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych,
Organizatorzy mogą zmienid trasę lub rozwiązad Rajd, informując o tym uczestników.

