Regulamin „VIII Rowerowego Rajdu Nadziei”

1. Organizatorami rajdu są Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej „HOSPICJUM” w Chorzowie
oraz Stowarzyszenie „Chorzowski Klub Rowerowy”
Partnerami rajdu w 2019r są grupy „Chorzowskie Rajdy Rowerowe” oraz „Rowerowe Świętochłowice
2. CZAS I MIEJSCE IMPREZY
Rowerowy Rajd Nadziei odbędzie się 1 maja 2019 roku po ulicach Miasta Chorzów oraz Miasta
Świętochłowice i alejki Skansenu
Punkt Startowy Rajdu: Skwer przy ul. Dyrekcyjnej (za Hospicjum) godz. 13.00
Rajd Zakończy się w Górnośląskim Parku Etnograficznym podczas „Śląskich Godów”
3. Rajd odbędzie się w ramach XII Chorzowskiej Kampanii „Pola Nadziei”
4. Rajd będzie miał charakter wspólnego przejazdu wszystkich uczestników.
5. Trasa liczyć będzie ok. 15km, zgodnie z ustaloną trasą.
6. Impreza ma charakter otwarty. W rajdzie może wziąć udział każda osoba, która:
- dokona osobistego zgłoszenia przed startem rajdu
- osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
- uczestnicy mogą zgłaszać się w ramach grup zorganizowanych.
7. Za udział w rajdzie nie będą pobierane opłaty startowe. Rajd odbywa się w ramach akcji charytatywnej –
wśród uczestników przeprowadzona zostanie dobrowolna zbiórka funduszy na wsparcie opieki
hospicyjnej.
8. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy gadżet z logiem akcji, a także poczęstunek na mecie rajdu.
9. Przewidujemy symboliczne nagrody dla najliczniejszych zgłoszonych grup.
10. Rajd będzie się odbywać po ulicach miasta Chorzów i Świętochłowice:
- wszyscy uczestnicy powinni przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego i stosować się do zaleceń
Policji oraz organizatorów prowadzących rajd
- na terenie Parku Śląskiego i Skansenu uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność mając na
uwadze ruch pieszych, obecność rodzin z małymi dziećmi oraz innych rowerzystów
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
11. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
12. Każdy uczestnik powinien posiadać kask rowerowy.
13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz
warunków regulaminu.
14. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Rajdzie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt
obsłudze technicznej będącej na trasie Rajdu.
15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Hospicjum, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)
16. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego
osobą mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych
Organizatora.
17. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i
prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
18. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub
zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody.

