REGULAMIN RAJDU PIESZGO2021
Krasiczyn - Przemyśl

I. ORGANIZATOR :
Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie
II. NAZWA IMPREZY
1. Rajd Pieszy 2021 – Krasiczyn - Przemyśl
2. W regulaminie używa się skróconej nazwy „Rajd”.
III. CEL IMPREZY
1.
2.
3.
4.

Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez uczestnictwo w turystyce pieszej.
Promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych Przemyśla i okolic.
Integracja społeczności lokalnej.
Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

IV. TERMIN I MIEJSCE, TRASA
1. Rajd odbędzie się 12 czerwca 2021 r.
2. Zbiórka – przed budynkiem Urzędu Miasta w Radymnie, ul. Lwowska 20b o godz.
09.00
3. Zakończenie– ok. godz. 17.00
4. Przebieg trasy: Radymno – Krasiczyn (przejazd busem) Krasiczyn – Fort VII Prałkowce
– Przemyśl ( odcinek pieszy ) – ok. 15 km. Przemyśl – Radymno (przejazd busem).
Rajd odbywa się po drogach mieszanych: leśnych, polnych. Skala trudności: średnio
wymagająca.
5. W przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych trasa Rajdu może zostać
zmieniona, lub całkiem Rajd może zostać odwołany.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest poprawne wypełnienie karty zgłoszenia
i złożenie jej w MOK ul. Lwowska 16 osobiście lub drogą elektroniczną na adres
mokpromocja@wp.pl do dnia 10 czerwca 2021 r.
na konto: Bank Pekao S.A. 82 1240 2601 1111 0000 6120 3683

2. W trakcie Rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów i
zasad kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych
oraz do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom służb
zabezpieczających Rajd (policja i straż pożarna).
2. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież.
3. Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu.
4. Uczestnicy niepełnoletni do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie z opiekunem (osoba
pełnoletnia).
5. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują
wykluczenie z uczestnictwa.
7. Uczestnicy Rajdu ponoszą koszty przejazdu w wysokości 15 PLN od osoby. Wpłaty
należy dokonać na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie do dnia
10 czerwca 2021 r. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika z
dopiskiem Rajd Pieszy.
8. Powrót po zakończeniu Rajdu odbywa się we własnym zakresie i na własną
odpowiedzialność.
VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE RAJDU
Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do:
1. Znajomości Regulaminu Rajdu.
2. Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Przewodnika
Rajdu. Polecenia służb Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące.
Niedostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe
wykluczenie uczestnika z Rajdu.
3. Posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
4. Przemieszczania się zwartą grupą i niezbaczanie z wyznaczonego szlaku.
5. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.
6. Tempo marszu nadaje Przewodnik grupy i jest ono dostosowane do tempa
najwolniejszego uczestnika.
7. Czas i miejsce odpoczynku wyznacza Przewodnikowi Rajdu.
8. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać Organizatorowi.
9. Obowiązują zachowania proekologiczne.
10. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu
Rajdu.
11. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki
spowodowane przez uczestników Rajdu.
12. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie
poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w Rajdzie uczestników.
13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.
14. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.
Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów Rajdu i nie
udostępnia ich osobom trzecim.
2. Uczestnik zgłaszając się do uczestnictwa w Rajdzie zgadza się na wykorzystanie jego
danych osobowych do celów Rajdu.
3. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
celów Rajdu i zgodą na przetwarzanie wizerunku w celach związanych z jego
promocją (zdjęcia, nagrania filmowe).
4. Wpisując się na listę uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia
umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za udział w Rajdzie osób niezgłoszonych i niebędących
na wykazie listy startowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
6. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Rajdu,
któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Organizator

