
REGULAMIN DZIECIĘCEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO   

  ZEGRZE POŁUDNIOWE 23.09.2017 ROKU 

 

ORGANIZATOR: 

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Zegrzu Południowym. 

CEL ZAWODÓW: 

I 

Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą. Popularyzacja kolarstwa, rekreacji 

oraz turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców Gminy Nieporęt 

oraz zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze. 

II 

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 

UCZESTNICY: 

Zawody przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat z podziałem na chłopców i 

dziewczynki. Uczestnikiem może być dziecko, które zostanie zgłoszone przez rodzica lub 

prawnego opiekuna, który wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach, wraz z 

podpisem potwierdzającym akceptację niniejszego regulaminu, oraz będzie sprawował opiekę 

nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający 

dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych 

pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach rowerowych, w tym na skutek 

ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu 

dziecka. Najważniejsze jednak, by dziecko posiadało SZTYWNY KASK I KAMIZELKĘ 

ODBLASKOWĄ. 

GODZINY STARTÓW: 

Start wyścigów dziecięcych – godzina 13:00                                                                                 

Zbiórka : Parking przed przedszkolem Akademia Małych Odkrywców w Zegrzu 

Południowym 

NAGRODY: 

Każdy zgłoszony uczestnik otrzyma dyplom, a ZWYCIĘZCA – PUCHAR 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

I 

Pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy 

wypełniają formularz zgłoszeniowy, podpisując jednocześnie zgodę iż każde dziecko startuje 

na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego DZIECKO do zawodów. 

 



II 

W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać 

w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu. Na starcie powinni znajdować się tylko 

uczestniczące w zawodach dzieci. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za 

rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. 

III 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym regulaminem 

zawodów. 

IV 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 

wprowadzenia uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE: 

Rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na fotografowanie uczestników przez organizatora i 

możliwość wykorzystania ich do celów promowania Ośrodka Kultury i Gminy Nieporęt. 

 

 

 

Data……………………………                                 Podpis………………………………. 


