Regulamin zgromadzenia publicznego i rajdu rowerowego
bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów.
Odjazdowy Bibliotekarz
Rembertów – Wesoła – Daków – Wesoła
3 czerwca 2017
1. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. Organizatorami rajdu są:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku,
Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio
3. W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
4. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym.
5. Organizatorzy zapewniają służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie techniczne i medyczne.
6. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania
poleceń organizatorów oraz służb porządkowych i ratowniczych.
7. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do
zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.
8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i
organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
9. Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych,
posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji
psychotropowych.
10. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających i substancji psychotropowych.
11. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody
organizatorów.
12. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z
udziału w imprezie.
13. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy pomocy urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu.
14. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia zdrowotnego ani od wypadków. Każdy uczestnik
może się ubezpieczyć indywidualnie.
15. Kategorycznie zabrania się wyprzedzania osoby prowadzącej Rajd oraz radiowozów zabezpieczających.
16. Rajd przebiega tylko po jednym (prawym) pasie drogi.
17. Osoby chcące włączyć się na trasie Rajdu mogą zrobić na zasadach włączania się do ruchu określonych w
Prawie o Ruchu Drogowych nie zaburzając przejazdu oraz nie zagrażając innym uczestnikom. Osoby, które
dołączyły na trasie mają obowiązek zgłosić się do obsługi rajdu na najbliższym postoju.
18. Odłączenie się od Rajdu jest możliwe na trasie poprzez: poinformowanie obsługi rajdu o odłączeniu się,
zjazd na pobocze lub chodnik gdzie należy zsiąść z roweru i poczekać do przejazdu całego peletonu wraz z
radiowozem zabezpieczającym. Dopiero wówczas możliwe jest ponowne włączenie się do ruchu zgodnie z
przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.
19. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
20. Regulamin dostępny [wygłoszony] w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem Rajdu oraz na stronach
Organizatorów.

