
Regulamin rajdu rowerowego miłośników książek, bibliotek i rowerów

 „Odjazdowy Bibliotekarz” w Kutnie

Regulamin  określa  zasady  zgromadzenia  i  warunki  rajdu  oraz  sposoby  zachowania  się

uczestników. 

Impreza odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta Kutno.

I    Organizatorzy

1. Organizatorami  Rajdu  są:  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Biblioteki  w  Kutnie,

Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Łodzi  Filia  

w  Kutnie,  Miejska  i  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w  Kutnie  (zwane  dalej

Organizatorami).

2. Organizację  Rajdu  wspierają:  Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego

w Mieczysławowie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Kutno,

Bike Club Kutno, Grupa Ratownictwa Medycznego OSP „Dąbrowszczak”.

II    Cele akcji

1. Promowanie bibliotek i czytelnictwa, 

2. Integracja społeczności lokalnych, 

3. Walka  ze  stereotypowym  postrzeganiem  i  kreowanie  pozytywnego  wizerunku

bibliotek, czytania, książek, bibliotekarzy, 

4. Integracja środowiska bibliotekarskiego, 

5. Propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego, 

6. Propagowanie roweru jako środka transportu. 

7. Zapoznanie się z historią jednej z najstarszych szkół powiatu kutnowskiego – Zespół

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie.

8. Uczczenie  poległych  w walkach o  niepodległość  w latach  1914-1921 w 100-lecie

odzyskania niepodległości.

III Termin i przebieg imprezy 
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1. Akcja odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w godzinach 13.00 – 17.00 ,  

2. Wstępny harmonogram przewiduje: 

a) od godz. 12.30 – rejestracja uczestników rajdu,

b) godz. 13.00 -  start   rajdu – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

Filia w Kutnie, ul. Jagiełły 6 (parking przy hali sportowej Szkoły Podstawowej

nr 9, wjazd od ul. Królowej Jadwigi)

c) przejazd rowerami do Mieczysławowa (Kutno, Krzyżanów, Mieczysławów).

Podczas  przejazdu  zapalenie  znicza  pod  pomnikiem  poświęconym

mieszkańcom gminy Krzyżanów poległym w walce 1914-1921.

d) godz. 14.00 – 16. 00 -  piknik czytelniczy:

- zwiedzanie szkoły z izbami pamięci regionalnej i zapoznanie się z historią

Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w  Mieczysławowie  (rok

powstania 1912). 

- „Jaka to pieśń” konkurs muzyczny; 

- quiz patriotyczny;

- gry i zabawy sportowe;

- grill dla uczestników. 

e) godz. 16.00 - wyjazd do Kutna,

f) ok. godz. 16.30 – rozwiązanie rajdu na parkingu przed Kościołem Świętego

Stanisława Biskupa i Męczennika w Kutnie (ul. Łąkoszyńska 11).

      3. Długość trasy w obie strony ok. 25 km.

4. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych  

Organizatorzy  rajdu  mogą  zmienić  trasę  lub  rozwiązać  rajd,  informując  o  tym

uczestników.

 IV    Uczestnictwo

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.  Uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani.

Warunkiem  uczestnictwa  jest  zapoznanie  się  z  regulaminem  i  podpisanie

oświadczenia  uczestnika  rajdu.  Zgłoszenia  przyjmowane  będą  na  starcie.  Każdy

uczestnik otrzyma kolorową opaskę, którą zobowiązany jest posiadać przez cały czas

trwania rajdu. 

2. Uczestnicy do lat 16-tu mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub

opiekuna i za  jego pisemną zgodą (wzór zgody na starcie rajdu lub do pobrania ze
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strony internetowej). Dla uczestników powyżej 16-go roku wystarczy pisemna zgoda

rodzica lub opiekuna.

3. Uczestnik musi bezwzględnie wykonywać polecenia osoby prowadzącej grupę.

4. Zabrania  się  oddalania  od grupy oraz dokonywania  skrótów trasy bez zezwolenia.

Rezygnacja z rajdu jest możliwa po poinformowaniu osoby prowadzącej grupę lub

komandora  rajdu.  Osoby,  które  odłączą  się  od  grupy  przestają  być  uczestnikami

Rajdu.

V    Inne postanowienia

1. 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 zakończeniu.

2. Uczestnicy biorą udział  w Rajdzie na własną odpowiedzialność.  Uczestnicy nie są

ubezpieczeni  przez  Organizatora.  Mogą  oni  ubezpieczać  się  dobrowolnie  

we własnym zakresie.

3. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub

spowodowane szkody.

4. Zabrania  się  udziału  w  zgromadzeniu  i  rajdzie  osobom  będącym  pod  wpływem

alkoholu,  środków  odurzających  i  substancji  psychotropowych.  Za  niewłaściwe

zachowanie zakłócające bezpieczeństwo uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału  

w imprezie.

5. Każdy  uczestnik  rajdu  musi  posiadać  sprawny  rower  wyposażony  zgodnie  

z  przepisami  Prawa  o  Ruchu  Drogowym  oraz odpowiedni  strój,  mile  widziane

wyposażenie w kask rowerowy i kamizelkę odblaskową. Prosimy o zabranie wody. 

6. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy

przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych.

7. Zgodnie  z  przepisami  ilość  rowerzystów  jadących  w  zwartej  grupie  nie  może

przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum

200 metrów.

8. Każdą  grupę  prowadzi  wyznaczony  przez  Organizatorów  kierownik  grupy,  

on dyktuje tempo jazdy i nie można go wyprzedzać.

9. Tempo rajdu będzie dostosowane do najwolniej jadącego uczestnika.
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10. W trakcie rajdu organizatorzy, uczestnicy i media mogą rejestrować jego przebieg na

zdjęciach i filmach grupowych. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację

wizerunku uczestnika we wszelkich relacjach i podsumowaniach akcji. 

11. Uczestnictwo w  Rajdzie  oznacza  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych  do  celów  związanych  z  organizacją,  promocją  i  relacjami  z  imprezy

(zgodnie z rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

12. Osoby  posiadające  książeczkę  wycieczek  kolarskich  będą  miały  możliwość

potwierdzenia uczestnictwa w Rajdzie do Kolarskich Odznak Turystycznych.

13. Interpretacja niniejszego Regulaminu i podejmowania decyzji związanych z Rajdem

należy wyłącznie do osób wyznaczonych przez Organizatorów:

- Bogumił Gołaszewski (PTTK. Oddział Kutno) – prowadzący na trasie .

-  Agnieszka  Mikołajczyk  (Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Łodzi  Filia  

w Kutnie). 

- Dorota Mańk (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie).

14. Organizatorzy  zapewniają  sobie  możliwość  zmiany  regulaminu  z  przyczyn

organizacyjnych lub z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

16. Z  treścią  regulaminu  rajdu  uczestnicy  zapoznają  się  poprzez  stronę  internetową

Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w  Łodzi  Filii  w  Kutnie

(http://pbw.lodz.pl/Kutno.htm)  i  Miejskiej  i  Powiatowej  Biblioteki  Publicznej  

w Kutnie (http://www.bibliokutno.pl/ ). Regulamin dostępny będzie także w miejscu

zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.

W imieniu Organizatorów

Magdalena Konczarek
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Kutnie

Agnieszka Mikołajczyk
kierownik Filii w Kutnie 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
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