
REGULAMIN 

WYDARZENIA PN. „ZACZEPEKI ROWEROWE” 

ORGANIZOWANEGO PODCZAS WAKACJI LETNICH 2020 

 PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE. 

 
I. Cel zajęć: 

Promocja zdrowego stylu życia oraz popularyzacja „Turystyki rowerowej”, jako formy spędzania czasu wolnego. 

 

II. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie; ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów; tel. 44 731 – 32 – 30; www.gok.kleszczow.pl 

 

III. Termin: 

5, 7,8 oraz 9 Sierpień 2020r.  

 

IV. Miejsce spotkań: 

Tereny rekreacyjne Gminy Kleszczów. 

 

V. Prowadzący zajęcia: 

Koordynator wydarzenia „Zaczepki rowerowe”. 

 

VI. Zgłoszenia: 

Zapisy na Marsz przyjmowane są drogą mailową pod adresem konkursy@gok.kelszczow.pl.  

 

VII. Warunki uczestnictwa: 

1. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. 

2. Wydarzenie ma charakter rekreacyjnych zajęć ruchowych w postaci przejazdów rowerowych na orientację prowadzonych w 

terenie otwartym lub w lesie. 

3. Grupa może liczyć max. 30 osób. 

4. Uczestnicy Marszu bezwzględnie zobowiązani są wykonywać polecenia koordynatora. 

 Uczestnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

6. Prawo udziału w wydarzeniu mają osoby, które wcześniej mailowo zgłosiły swoje uczestnictwo  

oraz podpisały stosowne oświadczenie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zajęciach wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

7. Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników biorących udział w wydarzeniu mających ograniczenia  

zdrowotne i wiekowe – każda osoba indywidualnie dostosowuje tempo jazdy do swoich możliwości. 

9. Uczestnicy wydarzenia muszą posiadać własne rowery oraz wygodny strój, niekrępujący ruchów i dostosowany  

do aktualnie panujących warunków atmosferycznych. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagubione rzeczy przed, po lub w trakcie trwania wydarzenia jak i nie 

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników wydarzenia oraz mienia. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.  

wydarzenie zostanie odwołane w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, lub z powodu zbyt małej  

ilości chętnych. Informacje o takich sytuacjach będą umieszczane na plakatach informacyjnych oraz stronie  

internetowej GOK. 

12. Wydarzenie odbywać się będzie po drogach lokalnych, drogach leśnych i ścieżkach rowerowych dostępnych dla pieszych. 

Uczestnicy wydarzenia muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz odpowiednio oznaczonym w akcesoria świetlne 

oraz odblaskowe. 

13. Uczestnicy wydarzenia, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko,  

numer telefonu i adres), wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Organizatora. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację  swojego wizerunku w relacjach z przebiegu imprezy, zamieszczonych 

w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami  

wydarzenia mogą być wykorzystywane przez prasę, radio i telewizję. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych  

nie objętych niniejszym regulaminem. 

 

VIIII: Nagrody i nagrodzeni. 

Nagrody będą wręczane indywidualnie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Będą przyznawane w dwóch kategoriach: 

 

I Najszybsi  - decyduję najszybszy czas realizacji jazdy na orientację wg. Aplikacji GPS Orienteering Run. 

Miejsce I – nagroda o wartości 100 zł; 

Miejsce II – nagroda o wartości 75 zł; 

Miejsce III – nagroda o wartości 50 zł; 

 

II Najaktywniejsi – najlepsza relacja fotograficzna z trasy rajdu przesłana na adres konkursy@gok.kleszczow.pl. 

Wyróżnienie – nagroda o wartości 50 zł; - liczba nagród: 2. 

 

Komisja będzie powołana tuż po zakończeniu jazdy na orientację. 

http://www.gok.kleszczow.pl/
mailto:konkursy@gok.kleszczow.pl

