Regulamin rajdu

Nazwa rajdu
Pod tytuł
1. Wstęp:
2. Opis szczegółowy:
3. Informacje organizacyjne















Organizator:
Termin:
Charakter rajdu:
Stopień trudności:
Trasa:
Planowana ilość uczestników:
Długość trasy rajdu rowerem:
Rejestracja i zbiórka:
Powrót:
Koszt uczestnictwa:
Koszty:
Uczestnik rajdu musi posiadać:
Zgłoszenia:
Komandor rajdu:

4. Postanowienia końcowe regulaminu:













Samodzielnie w rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie tylko pod
opieką rodzica lub opiekuna prawnego podpisanego pod regulaminem.
Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za żadnego z uczestników wyjazdu, nie przyjmuje
odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób
trzecich. Każda osoba, która bierze udział w rajdzie, robi to na własną odpowiedzialność i powinna
ubezpieczyć się we własnym zakresie.
W przypadkach losowych i braku innej możliwości (np. trwałego zepsucia roweru, choroby - przy pełnym
zaangażowaniu pozostałych uczestników) - powrót we własnym zakresie.
Uczestnik, który wycofa się na trasie ze wspólnej jazdy, będzie musiał we własnym zakresie
zorganizować sobie bezpieczny transport lub powrót do domu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu i za szkody wyrządzone
przez innych uczestników.
Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator
gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
Uczestnik rajdu zgłaszając się, zgadza się na wykorzystanie danych osobowych do celów
organizacyjnych rajdu.
Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
wizerunku na fotografiach wykonanych podczas rajdu rowerowego. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i
powielanie wykonanych fotografii, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w publikacjach,
sprawozdaniach, materiałach promocyjnych, stronach internetowych klubu i partnerów.
Obecność uczestnika rajdu jest potwierdzeniem, że zapoznał się z regulaminem, zrozumiał jego treść i w
pełni akceptuje jego zapisy, w szczególności fakt, że sam jest odpowiedzialny za swoje czyny czy brak
odpowiedniego przygotowania do rajdu.
Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanych tras
oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Oświadczam, że w przypadku kolizji, nieszczęśliwego wypadku lub uszczerbku na zdrowiu w czasie trwania imprezy
nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się
i akceptuję program i regulamin rajdu.

***

Zgłoszenie elektroniczne jest tożsame z podpisem pod niniejszym regulaminem

