Regulamin testu tras turystycznych w Książenicach
realizowanego w ramach projektu “Sajockiej tradycji duch i aktywny ruch”
Organizator:

grupa nieformalna “Razem dla Książenic”
przy Stowarzyszeniu Redukowania Bierności w Czerwionce-Leszczynach
Martyna Hanak, Andrzej Hanak, Alicja Markiewka, Marcin Markiewka

Termin i miejsce imprezy:

11 listopada 2017 r.
Start i zakończenie przy leśniczówce w Książenicach

1. Test tras turystycznych (rowerowej, biegowej i nornic walking) w Książenicach odbędzie się
11 listopada 2017 r. godzina: 13:00 (godzina może ulec zmianie).
Start i zakończenie przy leśniczówce w Książenicach.
2. Test tras turystycznych (rowerowej, biegowej i nornic walking) w Książenicach zwany dalej imprezą,
jest realizowany w ramach projektu "Sajockiej tradycji duch i aktywny ruch!", który realizowany jest
przez grupę nieformalną Razem dla Książenic przy Stowarzyszeniu Redukowania Bierności
w Czerwionce-Leszczynach w ramach programu Działaj Lokalnie X, którego operatorem jest
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie - Fundusz Lokalny Ramża.
Program jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Funduszu
Lokalnego RAMŻA oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. Celem imprezy jest propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,
stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny oraz integrowanie mieszkańców
sołectwa Książenice.
4. Udział w imprezie jest bezpłatny i może wziąć w niej udział każdy chętny, który będzie obecny na
miejscu zbiórki tj. przy leśniczówce w Książenicach, 11 listopada 2017 r. o godzinie 13:00.
5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział
w imprezie. Osoby poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w imprezie jedynie pod opieką
rodzica/opiekuna.
6. Trasy (rowerowa, biegowa i nornic walking) zostały opracowane przez mieszkańców Książenic
wspólnie z organizatorami.
7. Każdy uczestnik imprezy otrzyma na starcie ulotkę z mapą Książenic, na której są zaznaczone
opracowane trasy.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie imprezy,
zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
9. Udział w imprezie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników.
11. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Regulamin jest dostępny
na stronie www.ksiazenice.net.pl.
12. Impreza będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować
szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani
są do:
a. przestrzegania regulaminu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom
kierownictwa rajdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem,
b. ze względu na rekreacyjny charakter imprezy nie dopuszcza się współzawodnictwa

sportowego na trasie,
c. osoby, które będą brały udział w przejechaniu trasy rowerowej zobowiązane są do
posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz kasku ochronnego.
13. Uczestnicy imprezy ubezpieczają się we własnym zakresie.
14. Dla pierwszych 50 uczestników, którzy dotrą na metę (leśniczówka w Książenicach) przewidziany
jest poczęstunek (kiełbasa do samodzielnego upieczenia na ognisku).
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
16. Zgłoszenie się do udziału w imprezie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego
oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych oraz wizerunku, zgodnie z ustawą
z dn. 02.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

