Regulamin
pikniku rodzinnego
„Rowerowy przeplataniec”
4 lipca 2020 r. godz. 10.00

Regulamin określa cele, zasady i warunki udziału w pikniku rodzinnym
„Rowerowy przeplataniec” oraz sposoby zachowania się uczestników.
Organizatorem wydarzenia jest miasto Mińsk Mazowiecki
przy udziale Klubu Kolarskiego „V-MAX”.
Cele pikniku:





zwiększanie atrakcyjności turystycznej miasta,
zachęcanie rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu,
propagowanie aktywnych form wypoczynku w rodzinnym gronie,
promowanie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

Zasady uczestnictwa:
1.

Wydarzenie skierowane jest do drużyn (składających się z rodziców/prawnych
opiekunów i dzieci: minimum jeden rodzic i jedno dziecko).
2. Minimalny wiek uczestnika – 5 lat. Wymagana jest umiejętność jazdy na dwóch kółkach.
3. Maksymalna liczba uczestników 150 osób.
4. Każdy uczestnik musi posiadać sprawny rower.
5. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić kartę zgłoszeniową i przesłać jej skan na
adres mailowy info@umminskmaz.pl od 29 czerwca (od godz. 8.00) do 2 lipca 2020 r.
(zapisy mogą skończyć się wcześniej, w przypadku wyczerpania limitu miejsc).
W przypadku trudności z przesłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny 25 759 53
36. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową.
6.
Udział w „Rowerowym przeplatańcu” jest bezpłatny.
7. W ramach pikniku przeprowadzone zostaną konkurencje sportowo-rekreacyjne
z użyciem rowerów oraz wydarzenia towarzyszące.
8. Uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając teren imprezy,
środki do dezynfekcji zapewnia Organizator.
9. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania co najmniej 2 m odległości od innych osób
oraz do przestrzegania obowiązujących na dzień imprezy zasad bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie trwania
pikniku: szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
wydarzeniu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich, ponadto uczestnicy
zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym.
2. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy należących do
uczestników.
3. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek
pieniężnych bez zgody organizatorów.
4. Organizator uprawniony jest do rejestrowania przebiegu pikniku rowerowego przy
pomocy urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.

Postanowienia końcowe:

1.
2.
3.

Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w pikniku
rowerowym.
Wzięcie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych
decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
uczestnika od jego przestrzegania.

Organizator
Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
25 759 53 00,11
boi@umminskmaz.pl

