REGULAMIN 4. rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz
w Mińsku Mazowieckim w dniu 5 czerwca 2016 r.

I Organizator
1. Organizatorem Rajdu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim
oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działające przy bibliotece.
2. Organizacja przejazdu opiera się na ogólnych zasadach wynikających z art. 65
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz.
1137 ze zm.).
3. Sprawami organizacyjnymi Rajdu oraz wyznaczeniem trasy zajmuje się Sztab
Rajdu powołany przez Organizatora.
4. Organizatorzy

zapewniają

służby

porządkowe,

serwis

techniczny oraz

zabezpieczenie medyczne. Służby te wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi
- Kierownik Rajdu: Karolina Wieczorek tel. 602 505 691
- Serwis techniczny: Tomasz Szczęśniak tel. 506 579 588
- Opieka medyczna: Harcerski Klub Ratowniczy Mazowsze
Phm. Dariusz Piętka – tel. 500 761 019
5. Rejestracja uczestników jest obowiązkowa i odbywa się w dniu Rajdu od godz.
1000 do 1100. Każdy rowerzysta otrzymuje szprychówkę z numerem startowym.
6. Trasa Rajdu wynosi 18 km: START o godz. 11:00 spod Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 1a, przez Wólkę
Mińską, Dłużkę, Borek Czarniński, Mistów, Ludwinów, Sokóle, gdzie następuje
rozwiązanie Rajdu.
7. Uczestnicy Rajdu wracają do Mińska Mazowieckiego samodzielnie, dowolnymi
środkami komunikacji.
8. Trasa Rajdu oznaczona będzie pomarańczowymi wstążkami umieszczonymi po
prawej stronie na drzewach lub palikach.
9. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub
drogowych, Organizatorzy mogą zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informując
o tym uczestników.
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II Cele rajdu
1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji.
2. Popularyzacja czytelnictwa.
3. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska.
4. Integracja środowiska bibliotekarskiego.
III Odpowiedzialność
1. Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące (także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu), nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
2. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie
są ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we
własnym zakresie.
3. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione
lub spowodowane szkody.
IV

Uczestnictwo
1. Udział w Rajdzie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja u Organizatora oraz zapoznanie
się z niniejszym regulaminem. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko
uczestnika oraz numer telefonu.
3. W Rajdzie biorą udział tylko uczestnicy jadący na rowerach.
4. Dzieci i młodzież poniżej 16. roku życia, posiadające kartę rowerową, mogą brać
udział wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich uczestniczących w Rajdzie.
5. Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej powyżej
16. roku życia na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną
odpowiedzialność.
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6. Uczestników obowiązują przepisy ruchu drogowego, przepisy o ochronie
przyrody, przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych oraz ścisłego
wykonywania poleceń Organizatorów, służb porządkowych i ratowniczych.
7. Uczestnicy stosują się bezwzględnie do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Straży
Leśnej i zabezpieczającej trasę ekipy porządkowej na całej trasie Rajdu.
8. Tempo jazdy dyktuje pojazd policyjny i nie można go wyprzedzać.
9. Zabrania się jazdy na bagażnikach i ramach. Małe dzieci można przewozić
jedynie w specjalnych fotelikach dziecięcych.
10. Zabrania się udziału w rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu
i środków odurzających.
11. Zabrania się zbaczania z trasy bez zgody Organizatora.
12. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy
mogą zostać usunięci z udziału w Rajdzie.
V

Inne postanowienia
1. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne
z przepisami.
2. Symbolem Rajdu jest kolor pomarańczowy, mile widziane akcenty ubioru
w tym kolorze.
3. Uczestnicy Rajdu mogą zabrać ze sobą książki do wymiany.
4. W trakcie Rajdu jego Organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy
i zdjęcia grupowe uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać
opublikowane bez zgody Organizatora. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę
na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.
5. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.
6. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu.
7. Regulamin dostępny na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mińsku Mazowieckim www.mbpmm.pl, a także w miejscu zbiórki przed
rozpoczęciem Rajdu.
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