
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

REGULAMIN PRZEJAZDU ROWEROWEGO  
w dniu 20.09.2015 w ramach obchodów Światowego Dnia Serca 

 
1.   INFORMACJE OGÓLNE:  
˗    impreza  organizowana  jest  przez  PTK  Oddział  Bydgoski,  Kliniki  Kardiologii  Szpitali 

Uniwersyteckich, Katedrę i Zakład Farmakologii Terapii Collegium Medicum, przy 
współpracy BKTR Turkole,  Bydgoskiej Masy Krytycznej o r a z  Centrum Pływania i 
Nurkowania-Meduza i ma charakter otwarty, 

˗    udział w Światowym Dniu Serca jest bezpłatny. 
 
2.   ZASADY UCZESTNICTWA:  
˗     impreza skierowana jest do mieszkańców miasta Bydgoszczy i okolic, 
˗     nieletni uczestnicy (poniżej 15 roku życia) mogą wziąć udział w imprezie tylko pod opieką 

osoby dorosłej, 
˗     każdy z uczestników (jeśli wymagają tego przepisy) winien mieć ważną kartę rowerową, 
˗     każdy z uczestników zobowiązany jest do słuchania poleceń organizatorów i dostosowania się 

do ich wymogów, 
˗     uczestnik swoim zachowaniem nie powinien przeszkadzać ani szkodzić innym uczestnikom 

imprezy. 
 
3.   BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZIALNO ŚĆ ORGANIZATORÓW:  
˗     każdy uczestnik imprezy odpowiada sam za siebie oraz ubezpiecza się we własnym zakresie, 
˗     łamanie prawa przez uczestników imprezy będzie zgłaszane odpowiednim służbom. 
 
4.   PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:  
˗     ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w imprezie, 
˗     ma prawo do bieżącej informacji na temat regulaminu imprezy, 
˗     przysługują mu ustalone przez organizatora gratyfikacje (np.: udział w loterii itp.), 
˗     ma obowiązek słuchać zaleceń i poleceń organizatorów, 
˗     ma obowiązek jechać zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz według ustaleń organizatora. 
 
5.   PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:  
˗     Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy, gdy: 

o uczestnik   zachowuje   się   nieodpowiednio,   naruszając   przy   tym   zasady   dobrego 
wychowania oraz naraża innych uczestników na niebezpieczeństwo wypadku, itp., 

o uczestnik nie ma odpowiednich dokumentów (np.: pozwolenia na udział w imprezie, 
ważnej karty rowerowej, itp.), 

o uczestnik imprezy jest pod wpływem środków odurzających (np.: alkoholu, narkotyków), 
o uczestnik  nie  stosuje  się  do  przepisów  ruchu  drogowego  narażając  tym  samym 

bezpieczeństwo swoje, jak i innych uczestników imprezy. 
˗     Organizator  ma  prawo  do  korekty  trasy  w  czasie rzeczywistym,  jeśli  zajdzie taka  potrzeba 

(korekta nie będzie znacząca, a tylko będzie ułatwieniem dla uczestników). 
˗     Organizator ma obowiązek poprowadzenia uczestników wyznaczoną trasą. 
˗     Organizator ma obowiązek koordynować imprezę. 
˗     Organizator  ma  obowiązek  wezwać odpowiednie służby ratunkowe  w przypadku  zaistnienia 

wypadku. 
 

 

Osoba, która podejmuje się udziału 
w rajdzie rowerowym organizowanym w ramach obchodów 

Światowego Dnia Serca oświadcza, 
że zapoznała się z regulaminem. 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika 
z obowiązków w nim zawartych, 

oraz z postanowień, które powyższy regulamin zawiera. 
     


