Nocny Przejazd na Rolkach w Duchu Niepodległości.
Święto Kielc 23.06.2018r.
Regulamin
I.

Cel imprezy:

Integracja kielczan, popularyzowanie jazdy na rolkach jako aktywnej formy
spędzania czasu wolnego.
Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości poprzez wspólny
przejazd na rolkach w biało- czerwonych strojach

II.

Termin i miejsce:

23.06.2018r. (sobota) godz.: 19:00- 22:00.
Start: teren przed HALĄ LEGIONÓW.
Hala Legionów- ul. Okrężna- ul. Dzika- ul. Pakosz – Al. na stadion- ul.
Szczepaniaka- zjazd na parking i dalej alejkami koło Stadionu LekkoatletycznegoMeta: Hala Legionów.
Trasa: Przejazd polega na pokonaniu na rolkach 1 pętli : ok.5 km
III.

Organizator:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, ul. L. Drogosza 2,
tel.: 41 367 67 18 wew. 941, 942, kom. 664 920 603,
e- mail: marketing@mosir.kielce.pl
2. Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym
i Mobilnością

IV.

Uczestnictwo:
1. Niniejszy regulamin określa zasady i Nocnego przejazdu na rolkach w duchu
niepodległości oraz wymagane sposoby zachowania się uczestników.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny.
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mosir.kielce.pl
4. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na
rolkach lub wrotkach.
5.

Osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie powinny natychmiast
opuścić trasę przejazdu, poprzez zejście poza obszar jezdni.

6. Warunkiem uczestniczenia w Nocnym przejeździe na rolkach w duchu
niepodległości jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach,
hamowania oraz skręcania, tak, aby uczestnik nie stwarzał zagrożenia dla
siebie i innych.
7. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz
kasku,

jak

również

elementów

odblaskowych

i

świetlnych.

Dla

uczestników w wieku do lat 16 noszenie kasku jest obowiązkowe.
8. Udział w imprezie dzieci do lat 16 możliwy jest tylko pod nadzorem opiekuna.
Małoletni przebywający na imprezie bez nadzoru osoby dorosłej, zostaną
przekazani obecnemu podczas imprezy patrolowi Policji.
9. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej poruszającej się
w kamizelkach odblaskowych jak również zabezpieczenie medyczne.
10. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW.
11. Podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są trzymać się prawej strony jezdni,
by umożliwić przejazd służbom ratunkowym i porządkowym.
12. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują
się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
13. Uczestnik decydując się na udział w imprezie zwalnia organizatora
z odpowiedzialności cywilnej za wszystkie szkody, kontuzje i zniszczenia
powstałe podczas uczestnictwa w imprezie.

14. Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu,
środków odurzających lub psychotropowych.
15. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych.
16. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania
zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
17. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń
organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
18. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające
postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń
podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd zostaną wykluczone z udziału
w imprezie.
19. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie
internetowej organizatora, a także innych mediów. Udział w imprezie jest
jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania lub skrócenia przejazdu za względu na czynniki
zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
20. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym
regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

Ze względu na patriotyczny charakter imprezy zachęcamy do ubrania białoczerwonych strojów.

Kielce
11. 05. 2018r.

