
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO NA ORIENTACJĘ 

„ŚLADAMI CHEŁMOŃSKIEGO” 

TERMIN:  29.05.2016 r.

POCZĄTEK: GODZ.  TERMY MSZCZONÓW    930

ZAKOŃCZENIE: WRĘCZA 

DŁUGOŚĆ TRASY: ok. 60 km            KONKURS WIEDZY O TERMACH: ok. godz. 1500 

 

1. Celem imprez jest popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym jazdy na rowerze. Istotnym celem 

Rajdu jest również popularyzacja produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”. 

2. Organizowany Rajd ma formę rekreacyjną. Jest to rajd na orientację, polegający na dotarciu do wyznaczonego 

celu. 

3. Organizatorem Rajdu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, ul. Warszawska 52, tel. (0-46) 857 87 81. 

4. Uczestnikiem imprezy może być każdy, bez względu na wiek. Dzieci i młodzież do lat 18 przedkładają pisemną 

zgodę rodzica lub prawnego opiekuna - formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie OSiR Mszczonów – 

Kompleks Basenów Termalnych, ul. Warszawska 52 oraz na stronie: www.termy-mszczonow.eu oraz 

www.weekendztermami.eu. Dzieci do lat 12 biorą udział w imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

5. Zgłoszenia do Rajdu można dokonać osobiście w siedzibie OSiR, drogą elektroniczną bądź faxem – przesyłając 

wypełniony formularz najpóźniej do dnia 27.05.2016 do godziny 1500. 

6. Wszyscy uczestnicy imprezy mają obowiązek zgłoszenia się przed startem do organizatorów do godz. 900. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na starcie/mecie Rajdu.  

8. Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w organizowanej imprezie. 

9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rajdzie rowerowym wiąże się z wysiłkiem fizycznym  

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. 

10. Uczestnicy znają zasady poruszania się po drogach publicznych oraz zobowiązują się ich przestrzegać. Organizator 

nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia, wypadki mające miejsce podczas pokonywania trasy przez 

uczestników.  

11. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w imprezie, wymaga się ponadto złożenia przez rodzica lub 

prawnego opiekuna podpisu pod oświadczeniem o treści: „Oświadczam o zdolności udziału w Rajdzie 

rowerowym”, przez co rozumie się potwierdzenie zgody na udział osoby niepełnoletniej w imprezie. 

12. Udział w Rajdzie jest bezpłatny. 

13. Udział w rajdzie jest dobrowolny i na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od nieszczęśliwych wypadków. 

14. Na imprezę zabrania się wnoszenia środków odurzających, tytoniu oraz napojów alkoholowych. 

15. Uczestnikom zabrania się zażywania środków wymienionych w pkt. 14 zarówno przed jak i w trakcie imprezy. 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w Rajdzie osobom, co do których zostanie stwierdzone 

posiadanie lub spożycie jakichkolwiek środków wymienionych w pkt. 14. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Karty Zgłoszenia, co do której jest przekonany,  

że posiadający ją uczestnik narusza warunki regulaminu podczas swojej obecności lub uczestnictwa  

w imprezie. 

18. Wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia do Rajdu uważa się za równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

 

 

             

http://www.weekendztermami.eu/

