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STOWARZYSZENIE PROMOCJI SPORTU FAN
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Rowerowy Peleton Wrocławia
organizowany w ramach 11. Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia
ZAŁĄCZNIK nr 2

REGULAMIN
Postanowienia organizacyjne:
1. Organizator peletonu: Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
2. Termin imprezy: 23 września 2017 r.
3. Impreza ma charakter rekreacyjny.
4. Długość trasy: ok. 12,00 km
5. Przejazd w peletonie odbędzie się w tempie około 9-11 km/h w zwartej grupie w asyście Policji.
6. Peleton prowadzony jest przez komandora, którego nie wyprzedzają inni uczestnicy.
7. Podczas całej imprezy organizator zapewnia pomoc techniczną oraz zabezpieczenie medyczne.
8. Osoby funkcyjne podczas imprezy posiadają jednakową odzież z odpowiednimi oznaczeniami.
Uczestnictwo:
1. Udział w imprezie jest dobrowolny dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych (osoby
poniżej 18 roku na karcie zgłoszenia muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów). W przypadku
osób poniżej 16 roku życie mogą one wziąć udział w peletonie tylko pod opieką rodzica lub
upoważnionego opiekuna.
2. Wszystkie dane uczestników, objęte są ochroną danych osobowych (m.in. do wykorzystania przez
organizatora w celu zawiadomienia o następnej imprezie).
3. Udział w imprezie jest bezpłatny.
4. Organizator zapewnia uczestnikom:
 pamiątkowy numer uczestnika peletonu
 wodę
 pamiątkowe gadżety
5. Zabrania się w czasie peletonu rywalizacji i ścigania się pomiędzy uczestnikami.
6. Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny rower, odpowiednio wyposażony zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Organizator oraz odpowiednie służby mogą wyrywkowo sprawdzać
rowery.
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Bezpieczeństwo:
7. Nad bezpieczeństwem przejazdu panują przeszkoleni wolontariusze i przedstawiciele organizatora
w asyście Policji i Straży Miejskiej.
8. Zaleca się uczestnictwo w peletonie w kasku rowerowym.
9. Na trasie poruszamy się drogami publicznymi, zgodnie z zasadami ruchu drogowego tj. prawą
stroną jezdni.
10. Zabrania się jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na
pedałach, zajeżdżania drogi innym uczestnikom rajdu i użytkownikom drogi, zwalniania lub
zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny, wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się
pieszym.
11. Przypadki związane z wypadkiem innego uczestnika peletonu należy sygnalizować poprzez
podniesienie lewej ręki do góry, jest to znak dla innych uczestników, że należy zachować ostrożność
oraz że są możliwe utrudnienia w przejeździe. Dla Organizatora jest to również znak do skierowania
w to miejsce odpowiednich służb.
12. Organizator rajdu zastrzega sobie możliwość wyeliminowania uczestnika za nieprzestrzeganie
regulaminu i przekazanie go odpowiednim służbom.
Nagrody:
13. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników peletonu, warunkiem otrzymania nagrody będzie
posiadanie numery startowego, które otrzymuje każdy uczestnik zgłoszony się poprzez specjalny
formularz dostępny na stronach organizatora lub w przypadku wolnych miejsc dokonujący
zgłoszenia w dniu wydarzenia.
14. Nagradzanie odbywa się na zakończenie peletonu po dotarciu na Wyspę Słodową.
15. Nagrodzeni zostaną:
 najstarszy uczestnik peletonu
 najmłodszy uczestnik peletonu jadący samodzielnie
 najmłodszy uczestnik peletonu jadący z rodzicem [w przyczepce lub foteliku]
 najliczniejsza grupa szkolna
 najliczniejsza rodzina
16. Dodatkowo w przypadku pozyskania nagród od sponsorów peletonu na Wyspie Słodowej odbędzie
się jeszcze dodatkowe losowanie nagród rzeczowych spośród tych uczestników, którzy nie będą
wyróżnieni w indywidualnych nagrodach wynikających z wieku uczestnika.
17. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu będzie posiadanie numeru startowego. W przypadku nie
zgłoszenia się osoby z szczęśliwym numerkiem w ciągu 2 minut od podania go na scenie, nagroda
przechodzi w ręce kolejnego uczestnika peletonu.
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