Regulamin przejazdu rowerowego „Rodzina Trzy Plus”
w dniu 31 maja 2016 r.
1. Organizatorem przejazdu rowerowego „Rodzina Trzy Plus” jest Urząd Miasta
Lublin.
2. Przejazd rowerowy jest jednym z wydarzeń IV Lubelskich Dni Promujących
Zdrowie.
3. Celem przejazdu jest promocja Programu „Rodzina Trzy Plus” oraz aktywnego
spędzania czasu na rowerze, jako elementu zdrowego trybu życia.
4. W przejeździe mogą wziąć udział rodzice lub opiekunowie mający pod swoją
opieką, co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia.
5. Każdy z uczestników bierze udział w przejeździe na własną odpowiedzialność
niezależnie od warunków pogodowych, a za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich pełnoletni opiekunowie.
6. Dzieci i osoby niepełnoletnie powyżej 10 roku życia poruszające się na własnym
rowerze powinny posiadać kartę rowerową.
7. Każdy uczestnik biorący udział w przejeździe powinien posiadać sprawny
technicznie i wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami rower. Warunki
sprawności technicznej dotyczą również przyczepki rowerowej i wózka
rowerowego.
8. Posiadanie kasku jest nieobowiązkowe, ale zalecane zwłaszcza dla osób
niepełnoletnich.
9. Każdego uczestnika biorącego udział w przejeździe obowiązuje przestrzeganie
zasad Prawa o Ruchu Drogowym, wykonywanie poleceń organizatorów oraz
służb policji i straży miejskiej zabezpieczających przejazd.
10. Podczas przejazdu uczestnicy powinni poruszać się w jednej zwartej grupie, a w
czasie poruszania się po drogach publicznych zajmować nie więcej niż jeden pas
ruchu.
11. Tempo jazdy grupy będzie dostosowane do wieku osób biorących udział w
przejeździe. Ze względu na rekreacyjny charakter przejazdu oraz udział w nim
dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie przejazdu.
12. W przypadku, stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego regulaminu,
niebezpiecznych zachowań na drodze, a także podejrzenia poruszania się w
stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, organizator zastrzega
sobie prawo do usunięcia uczestnika z udziału w przejeździe.
13. Udział w przejeździe wymaga wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia do
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin pod nr tel. 81 466
34 42, w dniach 19, 20, 23 i 24 maja 2016 r. w godzinach 9.00 – 14.00. Liczba
uczestników jest ograniczona. O uczestnictwie w przejeździe decyduje kolejność
zgłoszeń.
14. Przed rozpoczęciem przejazdu, każdy uczestnik zobowiązany jest do złożenia
stosownego oświadczenia dotyczącego udziału w przejeździe.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i
za szkody wyrządzone przez uczestników.
16. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

17. Uczestnicy biorący udział w przejeździe wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w
materiałach promocyjnych organizatora.
18. Zgłoszenie udziału w przejeździe jest równoznaczne z zapoznaniem się i
akceptacją niniejszego Regulaminu.
19. Uczestnicy biorący udział w przejeździe, po jego zakończeniu otrzymają
upominki ufundowane przez Urząd Miasta Lublin.
20. Więcej informacji o przejeździe znajduje się na stronie www.trzyplus.lublin.eu
(zakładka: Aktualności) i www.rowery.lublin.eu

