Regulamin imprezy Rajd rowerowy „Rowerem przez Busko-Zdrój”
19 czerwca 2022 r.
1. Cel: symboliczne otwarcie sezonu rowerowego w Busku-Zdroju, popularyzacja i promocja wśród
mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój jazdy na rowerze, zdrowego trybu życia, ścieżek
rowerowych i rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
2. Organizator: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 22, 28-100
Busko-Zdrój.
3. Termin i Miejsce:
Impreza „Rowerem przez Busko-Zdrój” odbędzie się w dniu 19 czerwca 2022 r., w godz. 11:00-15:00
na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój i będzie polegała na wolnym przejeździe rowerzystów
ulicami miasta, ścieżką rowerową oraz przez miejscowości Las Winiarski
i
Siesławice.
Start: godz. 11:00 Tężnia Busko ul. Waryńskiego 5, Waryńskiego, Kusocińskiego, Jasna, Bohaterów
Warszawy, Rondo, Dmowskiego, Szaniecka, ścieżka rowerowa, Las Winiarski, Langiewicza,
Dmowskiego, Rondo, Witosa, Rondo, Siesławice meta: około godz. 12:30 Ośrodek Wypoczynkowy
Karabosy w Siesławicach
Dystans około 18 km.
4. Zabezpieczenie techniczne imprezy:
• Piloci, ilość 4 – zabezpieczenie trasy,
• Policja
5. Obowiązki uczestnika imprezy, opiekuna:
• Udział w imprezie jest bezpłatny. Prawo startu mają osoby, które do dnia 12 czerwca
2022 r. zgłosiły swój udział, a także podpisały zgodę na rozpowszechnienie wizerunku oraz
klauzulę informacyjną RODO.
• Mile widziane są grupy z Buskich szkół, dorośli, rodziny z dziećmi, turyści i kuracjusze.
Zapraszamy także osoby indywidualne. Każda osoba biorąca udział w imprezie zobowiąże
się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest
posiadanie sprawnego technicznie roweru, zalecane są kaski rowerowe.
• Niepełnoletni uczestnicy imprezy mają obowiązek przybycia na miejsce startu wraz
z rodzicami, opiekunami prawnymi bądź nauczycielami, osobami reprezentującymi szkołę.
• Dopuszczalny jest udział osób bez karty rowerowej pod warunkiem uczestnictwa
w zorganizowanej grupie pod opieką w/w osób.
6. Obowiązujące zasady na trasie przejazdu:
Na trasie obowiązuje zakaz ścigania się. Żaden z uczestników nie może wyprzedzać pilotów
prowadzących kolumnę. Należy jechać w zwartej kolumnie, zajmując tylko jeden pas ruchu,
przestrzegać bezpiecznej odległości między rowerami oraz przepisów o ruchu drogowym.
7. Postanowienia końcowe:
• Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje w nim na własną odpowiedzialność.

•
•
•
•

Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią w trakcie rajdu.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody.
Ustalony przebieg trasy obowiązuje wszystkich uczestników.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja
organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego
przestrzegania.

8. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach organizacyjnych jest:
Maciej Dzieciątkowski – Specjalista ds. promocji i turystyki Buskiego
Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju, tel. 41 370 54 30-31, mail:
m.dzieciatkowski@bsck.busko.pl

