REGULAMIN
XVI Rodzinnej Majówki Rowerowej 2022
KIELCE - KACZYN – BORKÓW
I.
-

-

-

-

CEL IMPREZY:
Popularyzacja, upowszechnienie aktywnych form wypoczynku i bezpiecznego poruszania się na rowerze;
Upamiętnienie osoby Św. Jana Pawła II;
Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych Kielc i okolic;

II. TERMIN I MIEJSCE:
21 maja 2022 r., godz. 9:30 (zbiórka), godz. 10:00 (start)
Zbiórka i start z Placu Jana Pawła II przy Katedrze
W razie niesprzyjającej pogody lub innych wydarzeń zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników,
impreza może zostać przez organizatorów odwołana
III. ORGANIZATOR:
Diecezja Kielecka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin, dokona zapisu
oraz podporządkuje się poleceniom organizatora i służbom porządkowym.
Każdy uczestnik zgłasza swój udział w podanym niżej miejscu i terminie na specjalnie przygotowanej karcie
zgłoszeń zawierającej oświadczenie każdego uczestnika o stanie zdrowia i odpowiedzialności
Za dzieci biorące udział w Majówce Rowerowej pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie
(pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna).
Organizator prosi o założenie kasków ochronnych, w szczególności dzieciom;
Zgodnie z otrzymanym numerem uczestnik zgłasza się do właściwego Lidera – przewodnika.
Lider przejmuje kierownictwo nad przydzielonymi mu Zespołami i podejmuje decyzję o rozpoczęciu jazdy na
rowerach
Wszystkie Zespoły zobowiązane są bezwzględnie przestrzegać zaleceń lidera i organizatorów imprezy, a
także służb mundurowych.
Na trasie pielgrzymi poruszają się prawą stroną drogi w grupach 15 osobowych jadąc jeden za drugim,

-

Rowery muszą być sprawne technicznie, wyposażone zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

-

W przypadku awarii sprzętu Lider wraz z członkami swoich Zespołów stara się pomóc w usunięciu awarii. W
razie niemożliwości naprawy sprzętu lider zobowiązany jest wezwać pomoc techniczną na życzenie
zainteresowanego.
W przypadku zdarzeń losowych Lider natychmiast wzywa odpowiednie służby i powiadamia organizatora.
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kamizelkę odblaskową.
Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ze sobą dokument tożsamości

-

-

-

-

V. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenie, oświadczenia i regulamin imprezy można pobrać ze strony internetowej:
www.mosir.kielce.pl, www.radio.kielce.pl i www.echodnia.eu ; www.daleszyce.pl lub osobiście w: Hali
”Legionów”, ul. L. Drogosza 2; Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Żytniej 1 (administracja hali); Hali
Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 (recepcja), Pływalni „Delfin” przy ul. Krakowskiej 2, Pływalni „Orka”
przy ul. Kujawskiej 18, Pływalni „Mors” przy ul. Marszałkowska 96; Pływalni „Jurajska” przy ul.
Jurajskiej 7; Pływalni „Foka” Os. Barwinek 31 – od godz. 8:00 do 20:00; Biuro Caritas Kielce pl.
Panny Marii 1 – od godz. 8:00 do 16:00.
zgłoszenia wraz z oświadczeniami należy składać osobiście w terminie od dnia 16.05 - 19.05.2022 r.
(w godz. 8:00 – 18:00) w Dziale Organizacji Imprez Sportowych MOSiR, ul L. Drogosza 2, tel. 41 36
76 718 (wew.941), kom. 664 920 603
przy składaniu powyższych dokumentów będą wydawane identyfikatory dla uczestników Majówki;

-

-

-

-

VI. SPRAWY FINANSOWE
koszty organizacji pokrywają organizatorzy

VII. SPRAWY INNE
organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją
Majówki nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe,
które wystąpią przed, w trakcie lub po Majówce. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność;
organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki działań niezgodnych z regulaminem
i niepodporządkowania się Liderowi grupy, jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć;
odpowiedzialność organizatora wygasa wraz z zakończeniem pikniku w Borkowie;
podczas Majówki Rowerowej uczestnicy zobowiązują się nie spożywać napojów alkoholowych w tym piwa;
nieprzestrzeganie zasad regulaminu, niestosowanie się do poleceń lidera i organizatorów, samodzielne
oddalanie się od grupy bądź zmiana trasy będzie skutkować usunięciem z grona uczestników imprezy w
każdym momencie jej trwania;
organizator zapewnia poczęstunek, wodę mineralną oraz słodycze dla dzieci podczas pikniku w Borkowie;
organizator zapewnia obsługę medyczną i techniczną oraz ubezpieczenie NNW na trasie do Borkowa i w
trakcie rodzinnego pikniku;
ubezpieczenie nie obejmuje indywidualnego powrotu z Majówki, dlatego zaleca się dodatkowe ubezpieczenie
wykupione indywidualnie przez Uczestnika.
UWAGA - organizator nie zabezpiecza kamizelek odblaskowych.

Aktualizacja 28.04.2022 r .

