ROWEREM WŚRÓD ŹRÓDEŁ
Regulamin
I.

Cel wydarzenia
1)
2)
3)

II.

Uczczenie 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Popularyzacja rekreacji i propagowanie zdrowego trybu życia.
Promocja Miasta Gdańska oraz inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Organizator
Organizatorami wycieczki rowerowej są Gdańska Infrastruktura WodociągowoKanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk, tel., 58 326 67 01, mail
giwk@giwk.pl oraz Saur Neptun Gdańsk SA ul. Wałowa 46. 80-858 Gdańsk, tel. 58 325 27
00.

III.
1)
2)
3)

IV.

Wycieczka rowerowa odbędzie się w dniu 11 maja 2014 r. w Gdańsku.
Start wycieczki przewidziany jest o godz. 10:00 (pierwsza tura) oraz o godz. 13:00
(druga tura) przy kortach tenisowych, znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. Antoniego
Abrahama oraz Piotra Norblina.
Trasa obejmuje dystans 8 km.

Trasa i czasu przejazdu
1)
2)
3)
4)
5)

V.

Termin, miejsce i dystans

Trasa wycieczki prowadzić będzie następującymi ulicami: ul. Antoniego Abrahama,
ścieżki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ul. Bytowska w Gdańsku.
Dokładna mapa trasy rowerowej dostępna jest na stronie internetowej www.giwk.pl
Wycieczka ma charakter turystyczny i rekreacyjny.
Trasa prowadzić będzie drogami leśnymi, szutrowymi oraz częściowo asfaltem o niskim
natężeniu ruchu samochodowego.
Przewidywany czas przejazdu wraz ze zwiedzaniem ujęć wody oraz stacji uzdatniania
wody to około 2 godz. – 2,5 godz.
Podczas przejazdu rowerowego będzie możliwość zwiedzenia stacji uzdatnia wody
Dolina Radości oraz ujęć wody pitnej w Gdańsku.
Warunki uczestnictwa

1) W wycieczce rowerowej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik powinien
posiadać dokument tożsamości.
2) Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wycieczce tylko jeśli będą pod opieką rodziców
lub opiekunów prawnych.
3) W wycieczce mogą wziąć udział wszyscy chętni niemający przeciwskazań lekarskich do
udziału w tego typu wydarzeniach.
4) Uczestnik poprzez zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce rowerowej potwierdza, że zapoznał
się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
5) Każdy uczestnik musi zachować szczególną ostrożność i zobowiązuje się przestrzegać
przepisy ruchu drogowego, jak również stosować się do poleceń organizatorów.
6) Każda z osób biorących udział w wycieczce jedzie na własną odpowiedzialność.
7) Uczestnicy wycieczki biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny swoich rowerów,
wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać
się w bezpiecznym miejscu, na poboczu nie tarasując przejazdu innym uczestnikom.

VI. Warunki przejazdu rowerowego
1) Uczestnicy poruszają się w kolumnach prowadzonych przez organizatorów.
2) Niedopuszczalna jest m.in.:
a) jazda 2 uczestników obok siebie
b) wyjeżdżanie spoza kolumny rowerzystów
c) nieuzasadnione zatrzymywanie się podczas przejazdu
d) wyprzedzanie innych uczestników przejazdu
e) jakiekolwiek inne zachowanie, które mogłoby zakłócić przejazd lub spowodować
niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu.
3) W przypadku braku możliwości kontynuowania dalszej jazdy z powodu awarii, złego
samopoczucia lub innej przyczyny, uczestnik zgłasza to organizatorowi.
4) Zabrania się oddalania lub opuszczania wycieczki bez uprzedniego powiadomienia
przedstawiciela organizatora.
5) W razie wypadku lub innych nietypowych zdarzeń uczestnicy zobowiązani są powiadomić o
tym fakcie organizatora wycieczki.
6) Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo wycieczki, uczestnicy mogą zostać
usunięci w udziału w wycieczce.
7) Uczestnikom zaleca się posiadanie i założenie kasku rowerowego w trakcie trwania
wycieczki.
VII.

Zgłoszenia i limit miejsc

1) Zgłoszenia udziału w wycieczce rowerowej przyjmowane są w miejscu startu, pół godziny
przed startem wycieczki.
2) W każdej turze wycieczki obowiązuje limit 50 uczestników.
3) Każdy z uczestników otrzymuje naklejkę z kolejnym numerem 1- 50.
4) O zakwalifikowaniu się do udziału w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń w punkcie
startu wycieczki.
VIII.

Inne postanowienia

1) Podczas zwiedzania Stacji Uzdatniania Wody Dolina Radości obowiązują dodatkowe zasady
zwiedzania.
2) Dla uczestników wycieczki rowerowej przewidziano drobne upominki.
3) Informacje dotyczące organizacji wycieczki rowerowej można uzyskać pod adresem
agajowniczek@giwk.pl.
4) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki rowerowej w dniu jej realizacji z
powodu niesprzyjającej pogody lub innych przyczyn losowych.
5) Bezwzględnie zabrania się udziału w wyciecze osobom będącym pod wpływem alkoholu,
środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania podczas wycieczki
rowerowej napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych oraz palenia
papierosów.
6) Uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy wycieczki i szczególną troskę o środowisko
naturalne.
7) Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do
podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane
przez uczestników oraz osób trzecich.
8) Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością
uczestników wycieczki, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.
9) W sytuacjach nieobjętych niniejszy Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy
obowiązującego prawa.

