GRA MIEJSKA
„BIAŁO-CZERWONY RAJD ROWEROWY”
REGULAMIN
1. Organizatorem gry miejskiej „Biało-Czerwony Rajd Rowerowy” jest Kamieński Dom Kultury
w Kamieniu Pomorskim.
2. W grze mogą brać udział osoby/ grupy, które przyjadą na start (Marina) w dniu 02.05.2021 r.
(niedziela) między godziną 1200 – 1400 i zapiszą się na liście uczestników.
3. Gra jest przewidziana dla rodziców (opiekunów z dziećmi). Dzieci poniżej 14 roku biorą udział w
grze pod opieką dorosłych. Dzieci powyżej 14-tego roku życia mogą brać samodzielny udział pod
warunkiem wypełnienia przez rodzica (opiekuna) oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w imprezie (oświadczenie można pobrać na stronie:
kamienskidomkultury.pl lub pobrać u organizatorów podczas imprezy – Marina).
4. Zasady gry są określone przez Organizatorów.
5. Podpisanie listy uczestników oraz wzięcie udziału w grze jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Gra trwa od 1,5 godzin (trasa rowerowa) + czas spędzony na mecie.
7. Zdjęcia i filmy z gry mogą być wykorzystane do celów promocji Kamieńskiego Domu Kultury,
uczestnictwo w grze jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody. Z chwilą przystąpienia do
uczestnictwa w grze osoby pełnoletnie i opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę
na fotografowanie ich oraz ich dzieci oraz zgodę na wykorzystanie bez odrębnego wynagrodzenia
wizerunków dzieci w materiałach.
8. Uczestnicy Rajdu Rowerowego zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na
trasie rowerowej i poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
9. Zaleca się używanie kasków.
10. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru.
11. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione !!!
12. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
13. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Kamieński Dom Kultury
oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie pełnoletnich / niepełnoletnich
Uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek
na zdrowiu i wypadki śmiertelne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe powstałe w trakcie gry.
15.

W związku z aktualną sytuacją występowania koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce Uczestnicy
gry miejskiej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.

16. Aby ukończyć grę trzeba być obecnym na wszystkich jej punktach.
17. Uczestnicy, którzy zrezygnują w trakcie trwania rajdu z dalszej gry i nie dotrą do mety zobowiązani są powiadomić o tym telefonicznie Organizatorów dzwoniąc pod numer kontaktowy:
663-980-133.

