
  REGULAMIN  IMPREZY „ Rowerem po obiektach MORiS” organizowanej przez MORiS Chorzów 
 

 1. Cel imprezy: 
a/ popularyzacja aktywnych form wypoczynku -rekreacji i turystyki rowerowej, 
b/ propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
c/ tworzenie i rozszerzanie oferty spędzania czasu wolnego 
d/ poznawanie ośrodków sportowych zarządzanych przez MORiS Chorzów 

 2.  Organizator: 
        Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 
 3. Termin i miejsce imprezy: 
       a/ 10 września 2017r. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie  
       b/ Start :Hala Sportowa przy ul. Dąbrowskiego 113 Godz. 11:00-12.00 (biuro zawodów) 
       c/ Meta: Hala Sportowa przy ul. Dąbrowskiego 113 Godz. 15.45 wspólny przejazd wszystkich uczestników  
          na Stadion Miejski przy ul. Lompy  
 4. Uczestnictwo: 

      a/ Trasa rowerowa po obiektach MORiS winna odbywać się zgodnie z sugerowaną trasą wyznaczona na  
      mapce dostarczonej przez Organizatora. 
 

 b/ W rajdzie mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym 
przez Organizatora, którzy do dnia 31.08.2017 dokonają zgłoszenia. Wpłata wpisowego  w wysokości 1 zł w 
biurze zawodów w dniu rajdu. 
 

       c/ Osoby niepełnoletnie z rocznika 1999-2001 mogą wziąć udział w/w imprezie pod warunkiem     
       przedstawienia  pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun wówczas bierze  
       odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią na siebie.  
       * Dzieci z rocznika 2002 i młodsze, mogą brać udział w rajdzie wyłącznie z  rodzicem   
       lub opiekunem prawnym również biorącym udział w rajdzie. 
 

d/ Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 
uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkowi. Każdy uczestnik rajdu powinien własnoręcznie podpisać 
oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rajdzie rowerowym. 
 

e/ Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz 
zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających w trakcie rajdu. 
 

f/ Uczestników imprezy w terenie obowiązują zasady poruszania się po drogach publicznych zgodnie z 
przepisami kodeksu ruchu drogowego. 
 

       g/  Uczestnicy imprezy powinni posiadać sprawny technicznie rower wyposażony zgodnie z  wymogami  
       przepisów ruchu drogowego oraz zapięcie rowerowe . 
 

       h/  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek wypadków losowych jak również  
       za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników oraz przez osoby trzecie. 
 

i/  W przypadku rażącego naruszania zasad regulaminu organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu 
 

       j/ Organizator nie zapewnia serwisu technicznego podczas przejazdu trasy imprezy. 
 

       k/ Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do zaleceń organizatora. 
 

       l/ Każdy uczestnik rajdu chcący brać udział w losowaniu nagród powinien posiadać na karcie     
      startowej  pieczątki z każdego odwiedzonego obiektu MORiS. Losowanie odbędzie się ok. godz. 16.30  
      na Stadionie Miejskim przy ul. Lompy 10a podczas Pikniku. W przypadku osoby nieobecnej w trakcie     
      losowania, losowanie przebiega do momentu wyłonienia kolejnego  zwycięscy. 
 
       ł/ Podczas przejazdu po obiektach MORiS, organizator zapewnia drobny poczęstunek w postaci wody  
       i owoców (Kompleks Sportowy „Hajduki” ul. Graniczna 92 oraz Hala Sportowa ul. Dąbrowskiego 113) 
 

 
 



 
5. Postanowienia końcowe: 

 a/  Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora (MORiS w Chorzowie) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do 
ogólnej wiadomości  
 
b/ Akceptując regulamin każdy Uczestnik ( również w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun 
prawny) wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego 
danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach  
internetowych a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów. 
 

c/ Uczestnicy Rajdu ubezpieczeni są w ramach ubezpieczenia OC Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych 
wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiektach sportowych. 
 

d/ Zgłoszenie do rajdu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 

e/  Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 
 

f/ Impreza może zostać odwołana w przypadku, kiedy Organizator  w dniu i na miejscu stwierdza brak 
możliwości przeprowadzenia rajdu. 

 

      
 

 


