REGULAMIN
V MIĘDZYPOKOLENIOWEGO RAJDU ROWEROWEGO
Wołomin – Ossów – Leśniakowizna – Zabraniec - Ossów
02.10.2021 r.
1. Organizatorem V Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego, zwanego dalej Rajdem jest
Wołomińska Rada Seniorów we współpracy z Gminą Wołomin.
2. Jednostką odpowiedzialną za organizację Rajdu jest Wydział Planowania Rozwoju
i Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz Wołomińska Rada Seniorów.
3. Początek Rajdu 02.10.2021 r. (sobota) godz. 10:00, w Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława
Nałkowskich (ul. Wacława Nałkowskiego 17, 05-200 Wołomin).
4. V Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy to bezpłatne wydarzenie kierowane do wszystkich
chętnych. Uczestnicy, poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod
nadzorem opiekuna prawnego, bądź samodzielnie za pisemną zgodą opiekuna.
5. Uczestnicy poruszają się na rowerach w Wołominie ulicami: start 10.00 Park przy Muzeum
Zofii i Wacława Nałkowskich, następnie Wołomin ul. Zielona, ul. Przepiórcza, Słowicza,
Leśniakowizna ul. Poligonowa, Al. Dębów, drogi leśne, Zabraniec ul. Okuniewska, ul. Długa;
powrót do Ossowa, dojazd ok. godz. 14:00.
6. Uczestnicy Rajdu poruszają się na rowerach zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7. Punktem końcowym Rajdu będzie teren rekreacyjny przy OSP Ossów (przy ul. Matarewicza
w Ossowie, gmina Wołomin), gdzie uczestnicy wezmą udział w ognisku.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, które stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu V Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego.
9. Udział w Rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
10. Za szkody wyrządzone przez uczestników zarówno wobec innych uczestników, jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada.
11. W czasie Rajdu uczestników obowiązuje zachowanie zgodne z aktualnym rozporządzeniem
Rady Ministrów oraz wytycznymi GIS w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rowery i rzeczy osobiste uczestników Rajdu.
13. Organizator nie odpowiada za zdarzenia losowe osób uczestniczących w Rajdzie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu w przypadku:
•

niekorzystnych warunków atmosferycznych,

•

wytycznych GIS-u związanych z sytuacją epidemiologiczną,

•

innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od organizatora.

