
 
 
 
 
Wydarzenie współfinansowane z Budżetu Gminy Krzywio w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Dzieo Bezpieczeostwa 

OSP” oraz ze środków programu Erasmus+ w ramach projektu pn. „Głos Krzywioskich Młodych Obywateli”  

 

 

Regulamin raju rowerowego organizowanego w ramach wydarzenia 

lokalnego pn. „Europejski Dzieo Bezpieczeostwa”  

w dniu 22.08.2021 w Krzywiniu 

 

Uczestnik ponosi odpowiedzialnośd cywilną i prawną za wszystkie szkody wynikłe z 

jego uczestnictwa w rajdzie. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik zrzeka się prawa 

dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora / jego zleceniobiorców w razie 

wypadku lub szkody związanej z rajdem. Przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku lub 

kolizji (zgodnie z definicją zawartą w prawie karnym i wykroczeo) oraz zdarzenia związanego 

z udziałem w rajdzie, nie może wnosid żadnych roszczeo w stosunku do organizatora.  

Wszyscy biorący udział w rajdzie i całej imprezie plenerowej bezwzględnie muszą 

przestrzegad zaleceo związanych z epidemią COVID-19. 

Uczestnik nie zgłasza żadnych zastrzeżeo co do przebiegu i oznaczenia trasy, przyjmuje 

do wiadomości, że należy przestrzegad zarządzeo służb porządkowych, przepisów i zasad 

zawartych w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z 

późn.zm.)oraz warunków regulaminu. 

Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia oraz członków 

drużyny pozwala na udział w imprezie/rajdzie i długotrwały wysiłek fizyczny. 

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z osobą uczestnika/teamu, a także wyniki 

z danymi osobowymi mogą byd wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję. 

Dokonując zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla 

celów organizacji maratonu(RODO).Administratorem danych jest Ochotnicza Straż Pożarna w 

Krzywiniu oraz Fundacja Cooperacja. 

Prawo do startu w rajdzie mają osoby, które ukooczyły 18 lat, poniżej 18 lat za zgodą i 

pod stałą opieką rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun akceptując regulamin wyraża 

zgodę na uczestnictwo małoletniego na warunkach regulaminu, a w przypadku osób poniżej 

18 lat, nadto opiekun zobowiązuje się do stałego nadzoru i kontroli niepełnoletniego. 

W razie nieprzestrzegania regulaminu, zarządzeo służb porządkowych i przepisów 

ruchu drogowego lub w przypadku stwarzania sytuacji zagrażających innym uczestnikom, 

organizator ma prawo usunąd uczestnika z trasy. 

Każdy uczestnik(dziecko na siedzisku) jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. 

Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani i usuwani 

z trasy. 

Rajd będzie się odbywad przy nieograniczonym ruchu drogowym. Policja nie będzie 

wykonywad czynności związanych z umożliwieniem uczestnikom włączenia się do ruchu. 

Zawodnicy muszą zachowad szczególną ostrożnośd mając na uwadze możliwośd pojawienia 

się innych pojazdów na trasie rajdu. 
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Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni bezwzględnie 

przestrzegad przepisów i zasad wcześniej ujętych. 

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia będziemy świętowad Dzieo Europy z tej okazji 

do 01.08.2021 poinformujemy kapitanów drużyn o wylosowanym dla nich kraju, który 

będzie reprezentowad drużyna. Liczymy na kreatywne przebrania, gadżety akcenty 

symbolizujące wylosowany europejski kraj. Liczymy na waszą kreatywnośdi zapraszamy do 

zabawy! 

 

Zgłoszenia drużyn od 10 do 15 rowerzystów (łącznie z kapitanem i np. dzieckiem na 

siedzisku). W rajdzie może wziąd udział maksymalnie 15 drużyn. Liczy się kolejnośd zgłoszeo. 

 

Wydarzenie realizowane w ramach projektów pn. „Dzieo Bezpieczeostwa OSP” oraz „Głos 

Krzywioskich Młodych Obywateli”. 

 

Organizatorzy wydarzenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywiniu, Urząd Miasta i Gminy 

Krzywio, Partnerstwo lokalne PAKT Krzywio, Fundacja Cooperacja. 

Odpowiedzialni za prawidłowy przebieg: OSP Krzywio, Team Euro-Rower.Pl., Fundacja 

Cooperacja. 

 

Zgłoszenia będą przyjmowanepoprzez wypełnione i podpisane deklaracje uczestnictwa 

przez kapitanów drużyn wyłącznie drogą e-mail  

na adres: ejw24@o2.pl do 25.07.2021r.do godz. 18:00. 
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