Regulamin imprezy 21. Parada Rowerów
2021.08.28
1. Organizatorem Parady jest Multieventer Dariusz Maląg, 58-506 Jelenia Góra,
ul. Wiejska 81B.
2. Parada Rowerów jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym
odbywającą się na drogach publicznych. Rowerzyści biorący udział w Paradzie
zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
3. W Paradzie Rowerów mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Paradach pod warunkiem,
że na starcie Parady będą posiadały zezwolenie na przejazd wystawione przez
ich rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia mogą
jechać w Paradzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Organizator zabezpiecza dla uczestników do 1500 okolicznościowych
koszulek Parady, które są wydawane bezpłatnie uczestnikom Parady na Placu
Ratuszowym od godz. 8.30 do wyczerpania zasobów. Koszulki są wydawane
osobom z rowerami i w stroju sportowym.
6. Pobranie koszulki przez uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu Parady oraz informacją dla organizatora o posiadanym przez
uczestnika ubezpieczeniu NW i ważnym badaniu lekarskim, dopuszczającym do
udziału w Paradzie.
7. Organizator wydając koszulki uczestnikom nie pozyskuje od uczestników
żadnych danych osobowych.
8. Organizator Parady nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne
urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie przejazdu.
9. Każdy uczestnik Parady powinien być wyposażony w kask.
10. W czasie przejazdu wszyscy uczestnicy Parady zobowiązani są do
zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
11. W razie wypadku osoby biorące udział w Paradzie zobowiązane są do
natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych organizatora lub
zespołu medycznego.
12. Uczestnicy Parady zobowiązani są do utrzymywania się w grupie
rowerzystów, unikania gwałtownych przyspieszeń, hamowania i zmiany toru
jazdy. Zakładana, średnia prędkość jazdy wynosi 16 km/h.

13. Uczestnicy Parady zobowiązani są do wykonywania na trasie Parady
poleceń Policji, Straży Miejskiej, służb porządkowych organizatora w
szczególności w sytuacjach stwarzających zagrożenie innych uczestników
Parady.
14. Organizator zabezpiecza na koszt własny udział w Paradzie zespołu
medycznego.
15. Za służby porządkowe organizatora uważa się osoby ubrane w koszulki z
widocznymi napisami „Organizator Parady”.
16. Udział w Paradzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika
na wykorzystanie jego wizerunku w działaniach marketingowych związanych z
Paradą.
17. Za uczestnika Parady uważa się rowerzystę ubranego w koszulkę Parady,
jadącego w kolumnie wyznaczonej przez samochody pilotujące ( czoło Parady ) i
zespół medyczny zamykający kolumnę ( tył Parady ). Osoby, które nie będą
mogły utrzymać prędkości wyznaczonej przez samochód pilot i znajdą się poza
samochodem zespołu medycznego przestają być uczestnikami Parady.
18. Uczestnicy Parady zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w dniu
Parady przepisów dotyczących Covid-19.
19. Uczestnicy Parady podczas jazdy powinni starać się zachować dystans
społeczny i jechać w odległości co najmniej 1,5 od innego uczestnika.
20. Parada Rowerów kończy się na terenie placu przy ulicy Wiłkomirskiego w
Jeleniej Górze.
21. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej:
• www.muzyczneradio.pl
oraz
• na Placu Ratuszowym przed startem Parady
• w siedzibie organizatora, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 81B
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

