Regulamin Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz w Gołdapi

I. Organizator
1. Organizatorem Rajdu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi.
2. Organizator Rajdu zadba o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu.
3. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych
organizator Rajdu może zmienić trasę lub datę Rajdu, informując o tym uczestników.

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. Uczestnictwo
1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne i wymaga złożenia organizatorowi wypełnionej i
podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1). Kartę zgłoszeniową należy złożyć
organizatorowi do 20 maja 2019r.
2. Złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej organizatorowi w terminie do 20
maja 2019r. upoważniać będzie uczestnika do wzięcia udziału w losowaniu bonów z
nagrodami.
3. W rajdzie udział może wziąć każdy zainteresowany, zastrzeżeniem punktu 3 i 4.
4. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w Rajdzie na podstawie
pisemnej zgody opiekuna prawnego i na ich pełną odpowiedzialność.
5. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie przez osobę niepełnoletnią jest posiadanie przez nią
karty rowerowej lub innego dokumentu, pozwalającego poruszać się rowerem po drogach
publicznych.

IV. Trasa rajdu, harmonogram
1. Rajd rozpocznie się o godzinie 10:00 przy pomniku Immanuela Kanta (ul. Lipowa w
Gołdapi).
2. Przejazd rowerami zakończy się około 12:50 w Jurkiszkach w pobliżu leśnej wiaty.
Rajd zakończy się około godziny 15:00 w Jurkiszkach w pobliżu leśnej wiaty. Powrót do
miejsca zamieszkania z miejsca zakończenia rajdu każdy uczestnik rajdu organizuje
samodzielnie.
3. Przybliżony harmonogram rajdu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

4.Uczestnik rajdu, który będzie chciał opuścić rajd w czasie przejazdu rowerowego, musi
o tym fakcie poinformować organizatora. Po zakończeniu przejazdu rowerowego w
Jurkiszkach (przy wiacie) uczestnik może opuścić go w dowolnym momencie bez
informowania organizatora.

V. Inne postanowienia
1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są
ubezpieczeni przez organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym
zakresie.
2. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za szkody
spowodowane uczestnikom rajdu lub innym osobom trzecim.
3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne z
przepisami obowiązującymi w Polsce.
4. Ze względów bezpieczeństwa organizator zaleca dodatkowo używanie przez
uczestników Rajdu kasku ochronnego.
5. Uczestnicy podczas Rajdu musi przestrzegać obowiązujących przepisów o ruchu
drogowym, o ochronie przyrody i przeciwpożarowych na terenach leśnych i innych.
6. Uczestnicy Rajdu podczas przejazdu drogami publicznymi zostaną podzieleni na
maksymalnie 15-osobowe grupy. Odległość jadących grup rowerzystów powinna wynosić
minimum 200 metrów. Każdą grupę prowadzić będzie wyznaczona przez organizatora
osoba. To ona będzie nadawać tempo jazdy i wybierać drogę. Pozostałe osoby jadące w
grupie nie mogą jej wyprzedzać, muszą też wykonywać jej polecenia.
7. Rowery powinny poruszać się po jezdni drogi publicznej jeden za drugim (nie obok).
Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie:
2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
8. Zabrania się udziału Rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających i substancji psychotropowych oraz spożywania w/w używek podczas Rajdu.
9. W przypadku stwierdzenia przez organizatora, że uczestnik rajdu zachowuje się
niewłaściwie, narusza zasady bezpieczeństwa lub nie przestrzega regulaminu Rajdu,
organizator najpierw zwróci uwagę uczestnikowi, a gdy to nie poskutkuje wykluczy go z
udziału w rajdzie.
10. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
11. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
www.bpgoldap.pl. Jego treść otrzymuje też każda osoba, która złoży organizatorowi kartę
zgłoszeniową.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA
PEŁNOLETNIEGO UŻYTKOWNIKA / OPIEKUNA PRAWNEGO*

Gołdap, dnia …...................................
….........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
….........................................................................................................................................................
(adres zamieszkania składającego oświadczenie)
….........................................................................................................................................................
(telefon kontaktowy i adres e-mail)**
Zgłaszam uczestnictwo w Rajdzie Rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz organizowanym przez Bibliotekę
Publiczną w Gołdapi w roku 2019
imię i nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………………………………………
rok urodzenia uczestnika ……………………………………………
opiekę nad osobą niepełnoletnią podczas rajdu sprawować będzie ……………………………………………………………
(podać w przypadku zgłoszenia przez opiekuna prawnego osoby poniżej 16 roku życia)

Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Rajdu Rowerowego
Odjazdowy Bibliotekarz w Gołdapi. Oświadczam, że zgłoszony uczestnik rajdu posiada uprawnienia do
poruszania się rowerem po drogach publicznych.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w obowiązującym Regulaminie
korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi (w tym z zapisami związanymi z ochroną danych osobowych)
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz potwierdzam,
że dane w nim zawarte są zgodne z prawdą. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż udzielona przeze
mnie zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana. Niepodanie danych uniemożliwi jednak
wzięcie udziału w rajdzie.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku
mojego dziecka* utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i
dokumentacji filmowej) przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi z siedzibą przy ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap,
na potrzeby dokumentacji działalności statutowej oraz promocyjnej Biblioteki.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na
stronach Biblioteki Publicznej w Gołdapi, lokalnych mediów oraz portalach społecznościowych, itp.) oraz
zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka* nie
może być użyty w formie lub publikacji dla mnie (dla niego) obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich (jego)
dóbr osobistych.

…………………………………………………………………………………
(podpis składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić
** dane nieobowiązkowe

Załącznik nr 2
Przybliżony harmonogram Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz w Gołdapi

10:00 - GOŁDAP, zbiórka uczestników przy pomniku Immanuela Kanta (ul. Lipowa w
Gołdapi) oraz zapoznanie z regulaminem rajdu (0,0km)
10:05 - GOŁDAP, spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi na
temat bezpiecznego poruszania się po drodze
10:15 - GOŁDAP, krótka wypowiedź na temat postaci Immanuela Kanta przez
przedstawiciela Biblioteki Klubu Wojskowego 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego
10:20 - GOŁDAP, wyjazd szlakiem Green Velo w kierunku miejscowości Jurkiszki (grupy
15-osobowe startują co 1,5 minuty)
11: 34 - BOTKUNY, krótka przerwa przy przejeździe przez DW651 (3,7km)
11:37 - BOTKUNY, ciąg dalszy jazdy do Jurkiszek (grupy 15-osobowe startują co 1,5
minuty)
11:45 - JURKISZKI, dojazd do Jurkiszek pod wiatę, krótka przerwa (5,4km)
11:47 - JURKISZKI, wyjazd w kierunku kamienia upamiętniającego Fritza Skowronka w
Puszczy Rominckiej
12:10 - SZYLINY, spotkanie niedaleko kamienia z funkcjonariuszem Placówki Straży
Granicznej w Gołdapi dotyczące strefy nadgranicznej (8,6km)
12:20 - SZYLINY, dojazd do kamienia upamiętniającego Fritza Skowronnka w Puszczy
Rominckiej; krótka wypowiedź na temat postaci Fritza Skowronnka przez przedstawiciela
Biblioteki Klubu Wojskowego 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego (8,7km)
12:40 - SZYLINY, wyjazd w kierunku wiaty w Jurkiszkach
12:55 - JURKISZKI, dojazd do wiaty w Jurkiszkach, zakończenie przejazdu rowerami,
ognisko, zabawy z wykorzystaniem znajomości literatury połączone z Bonami w tym
„ZŁOTY BON” z zawartością – rower dziecięcy i pakiet książek (12km)
15:00 - JURKISZKI, zakończenie rajdu

