
Regulamin Mini Maratonu Rowerowego

„Spotkanie z Gminą Rejowiec”
Rejowiec, dnia 31 sierpnia 2014 r.

1. CEL IMPREZY

1) Popularyzacja i upowszechnianie jazdy na rowerze jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2) Promocja gm. Rejowiec w powiecie i województwie.

2. ORGANIZATOR MARATONU

GMINA REJOWIEC z siedzibą w Rejowcu, ul. Henryka Dąbrowskiego 1,

22-360 Rejowiec, REGON: 110197931, NIP: 564-16-92-767.

3. TERMIN I MIEJSCE

1) Wyścig odbędzie się w dniu 31sierpnia 2014 r. w Rejowcu.

2) Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Maratonu rowerowego będzie dostępna na stronie 

internetowej Organizatora: www.gmina.rejowiec.pl, zwanej dalej stroną internetową.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i / lub miejsca Maratonu rowerowego, przy 

czym  Uczestnik,  zostanie  o  tym  fakcie  zawiadomiony  poprzez  zamieszczenie  odpowiedniej 

informacji  na  stronie  internetowej  www.gmina.rejowiec.pl.  Dokonanie  zmian  w  powyższym 

zakresie  nie  skutkuje  powstaniem  ze  strony  Organizatora  żadnych  dodatkowych  zobowiązań 

w stosunku do Uczestnika.

4) Długość trasy mini maratonu rowerowego:

A. Grupa wiekowa (OPEN) – 4130 m.

B. Grupa wiekowa 14 - 16 lat – 3600 m.

C. Grupa wiekowa 10 - 13 lat – 1800 m.

5) Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności numerów startowych.
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6) Zawodnicy na stary zgłaszają się z własnym rowerem i kaskiem ochronnym.

7) Na  trasie  Maratonu  rowerowego  przebywać  mogą  jedynie  zawodnicy  Mini  Maratonu 

rowerowego, obsługa Maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

4. PUNKT MEDYCZNY

Opiekę  medyczną  podczas  maratonu  zapewni  Stacja  Ratownictwa  Medycznego 

w Chełmie.

Punkt  medyczny  będzie  usytuowany  przy  start-mecie.  Na  całej  długości  trasy  czuwał  będzie 

zespół ratowniczy z samochodem specjalistycznym.

5. UCZESTNICTWO

1) Prawo startu w Maratonie rowerowym mają osoby, które ukończyły 18 lat, osoby 

nieletnie  zobowiązane  są  do  dostarczenia  pisemnej  zgody  rodzica  lub  opiekuna 

prawnego.

2) Warunkiem udziału w Maratonie rowerowym jest:

a) Wyrażenie  zgody  na  przestrzeganie  niniejszego  Regulaminu  i  tym  samym  pełna 

akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.

b) Udział  w Maratonie rowerowym na własną odpowiedzialność z pełną świadomością 

niebezpieczeństw  i  ryzyka  wynikających  z  charakteru  tego  wydarzenia,  które  mogą 

polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia.

c) Dopuszcza się do uczestnictwa w Maratonie rowerowym wyłącznie osoby posiadające 

dobry  stan  zdrowia,  nieposiadające  przeciwwskazań  medycznych  do  uczestnictwa 

w zawodach.

d) Osoby startujące zobowiązane są do posiadania i startu w kasku ochronnym.

e) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych 

danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej 

oraz  na  przesyłanie  przez  Organizatora  na  adres  mailowy  zawodników  informacji 

i ankiet dotyczących Maratonu.

f) Organizator  zastrzega  sobie  prawo  przekazania  danych  osobowych  (baz  danych) 

oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia.
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g) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii  lub 

zapisu wideo wizerunku.

h) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

1) Utrwalanie  i  zwielokrotnienie  jakąkolwiek  znaną  techniką  oraz  rozpowszechnianie 

w dowolnej formie.

2) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono  wizerunek,  w  celu  wykorzystania  do  promocji  sponsora  lub  oficjalnego 

partnera w kontekście jego udziału w imprezie.

3) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

4) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

5) Publicznego  wystawienia,  wyświetlenia,  odtworzenia  oraz  nadawania 

i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6) Zamieszczanie  i  publikowanie  w  prasie,  na  stronach  internetowych,  plakatach 

i bilbordach.

7) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

8) Poddanie  się  weryfikacji  w  Biurze  Zawodów  w  dniu  31  sierpnia  2014  r, 

do godz. 8:30.

9) Uczestnicy  mają  obowiązek  przestrzegania  porządku  publicznego,  poleceń  służb 

porządkowych  oraz  poszanowania  pozostałych  Uczestników  Maratonu  rowerowego. 

Organizator  ma  prawo  usunąć  z  terenu  Maratonu  rowerowego  osoby,  które 

w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny,  przebieg Maratonu rowerowego 

lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

6. ZGŁOSZENIA

a) Zgłoszenia  przyjmowane  są  poprzez  formularz  zgłoszeniowy  dostępny  na 

stronie  internetowej  www.gmina.rejowiec.pl,  Urzędzie  Gminy  w  Rejowcu 

do dnia 25 sierpnia 2014 roku

b) Uczestników  udziale  Uczestników  w Maratonie  rowerowym  decyduje  kolejność 

zgłoszeń.
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7. RUCH DROGOWY

a) Maraton  rowerowy  odbywać  się  będzie  przy  nieograniczonym  ruch  drogowym. 

W miejscach  szczególnie  niebezpiecznych  Policja  oraz  służby  Organizatora  ułatwią 

włączenie się do ruchu.

b) Zawodnicy  muszą  zachować  szczególną  ostrożność  mając  na  uwadze  możliwość 

wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą 

stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

8. KLASYFIKACJE

a) W każdej z grup wiekowych punktowane są miejsca od I do III.

9. NAGRODY

a) Zwycięzcy  poszczególnych  kategorii  kończący  Maraton  rowerowy  otrzymują  nagrody 

rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy i puchary.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  na  trasie,  starcie  i  mecie  Maratonu  rowerowego 

w czasie jego trwania i po jego zakończeniu.

2) Przebywanie  na  trasie  Maratonu  rowerowego  bez  ważnego  numeru  startowego  jest 

niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę 

trasy.  W szczególności zabrania się poruszania po trasie Maratonu rowerowego na rolkach, 

deskorolkach  i  innych  urządzeniach  mechanicznych  oraz  ze  zwierzętami  bez  ważnego 

zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków 

typu Nordic Walking.

3) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, 

ponieważ prawo do uczestnictwa w Maratonie rowerowym nie podlega przeniesieniu na osoby 

trzecie ani wymianie na pieniądze.

4) Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów.
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5) Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny – decyzje Komitetu są nieodwołalne.

6) Podczas  wyścigu  wszyscy  zawodnicy  muszą  posiadać  numery  startowe  przymocowane 

z  przodu  kierownicy.  Pod  karą  dyskwalifikacji  niedopuszczalne  jest  zasłanianie  numeru 

startowego w części lub w całości.

7) Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.

8) Maraton rowerowy odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

9) Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu rowerowego i szczególną 

troskę o środowisko naturalne.

10) Organizator  w najszerszym zakresie  dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, 

zwolniony  jest  z  wszelkiej  odpowiedzialności  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  przez 

Uczestników  w  wyniku  uczestnictwa  w  Maratonie  rowerowym  oraz  zwolniony  jest 

z obowiązku naprawienia takich szkód.

11) Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony.

12) Do  odmówienia  Uczestnikowi  uczestnictwa  w  Maratonie  rowerowym  w  przypadku 

nieprzestrzegania  przez Uczestniczka  niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu,  lub 

przedstawicieli Organizatora podczas Maratonu rowerowego.

13) Jeżeli  jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie 

lub  częściowo nieważne  lub  niewykonalne  z  jakiegokolwiek  powodu,  to  nie  narusza  to 

ważności  pozostałych  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  które  będą 

w dalszym ciągu ważne i  wykonalne.  Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy 

zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia 

nieważnego i niewykonalnego.

14) Uczestnicy  Maratonu  rowerowego  zrzekają  się  wszelkich  roszczeń,  jakie  mogą  im 

przysługiwać względem Organizatora w związku z Maratonem rowerowym, za wyjątkiem 

roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych 

przypadków,  w  których  odpowiedzialność  nie  może  zostać  wyłączona  zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami.

15) Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  odwołanie  imprezy  z  przyczyn  od  niego 

niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.

16) Komitet Organizacyjny ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

17) Organizator zobowiązuje się do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego, a w 

przypadku  uszkodzenia  pasa drogowego lub urządzeń drogowych  do ich  bezzwłocznego 

naprawiania lub pokrycia kosztów tych napraw.
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