
Wszyscy uczestnicy przejazdtt, ktorzy ivypełnią i złożą Ll Organizatora ,,oświadczenia
o udziale w przejeździe'o, wezmąvdział w losowaniu upominkórv niespodzianek, które odbędzie
się przy hal i r,vidowiskowo-sportor.vej w Chocianor.vie.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
l) przejazd ma charakter otrvarty, mogą w nim lvziąc rrdział osoby. które mają ukończone

1 8 lat.
2) osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w przejeździe vyłącznie pod opieką rodzicór,v

lrrb opiekunór,v prar,vnych. osoby niepełnoletnie mttszą benvzględnie posiadać kaski
ochronne na głolvę,

3) uczestnicy przejazdu są zoborviązani do posiadania sprar,vnego technicznie ror,veru,

wyposazonego w sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kasku ochronnego,
4) uczestntcy przejazdu zoborviązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogorvego oraz

stosor,vania się do zaleceń osób wyznaczonych przez organizatora do koordynorvania
przejazdtl na trasie rajdu.

5') przejazd odbywał się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym. uczestnicy
przelazdu są zoborviązani do poruszania się po praivej stronie jezdni, przy doleździe do
ul. Parkowej (od ul. Aptecznej) nalezy bezwzględrlie zsiąść z rowerll i przejść na drugą
stronę Lrl. Parkorvej prorvadząc ro\,ver,

6) jadąc rzędem nalezy zachorvać odległość między rorverami 3-5 m,

7) organizator nie zaper,vnia rorverór,v ani kaskór,v ochronnych.
8) organizator nie ponosi odporviedzialności za wypadki sporvodolvane przez uczestników

przejazdu,
9) kaźdy manewr na drodze musi być poprzedzony upervnieniem się o mozliwości jego

b ezpi eczneg o wy ko n a ni a or az o d polv i e d n i o wc ze ś n i ej zasy gnalizowany,
l0) organizator nie ubezpiecza uczestników przejazdu od następst\,v nieszczęślirvych

nypadków,
ll)Lrczestnicy powinni rvyposażyć się w apteczkę, przybornik techniczny do napraw},

rowerll, pompkę, itp.
12)pełnoletni ttczestnicy przejazdu są zobowiązant do posiadania dokumentu tozsamości.

5. POSTANOWIENIA xoŃcowp :

Organizator zastrzęga sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu. Ze r.vzględu

na niesprzyjające warunki atmosferyczne przejazd moze być przełozony na inny termin. W takim
przypadkrr nowy termin przejazdLl zostanie podany na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy rv Chocianorvie, Klubu Olimpijczyka Zespołu Szkół rv Chocianowie oraz Regiona|nego
Centrum Kulttrry w Chocianor,vie.
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