REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO PT. ‘ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”
W RAMACH TYGODNIA BIBLIOTEK 2021
1. Cele rajdu:
• „Odjazdowy Bibliotekarz” to kampania, w ramach której organizowane są przejazdy
rowerowe bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników słowa pisanego, bibliotek
i rowerów, połączone z animacją czytelnictwa i promocją aktywnego modelu życia.
upowszechnianie zorganizowanych form turystyki i krajoznawstwa
• popularyzacja walorów krajobrazowych gminy Lesznowola
• uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku
• promocja zdrowego stylu życia
• wspieranie głównych czynników chroniących rodzinę (kształtowanie więzi rodzinnej)
• poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
• wspomaganie rodzin w procesie wychowania dzieci
2. Organizator rajdu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
Fundacja Normalne Miasto-Fenomen
3. Uczestnictwo:
• w rajdzie uczestniczyć może każdy, a osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych
• każdy uczestnik rajdu jedzie na własną odpowiedzialność
• uczestnik musi posiadać sprawny technicznie rower z światłem odblaskowym oraz kask
• w związku z poruszaniem się po drodze należy bezwzględnie przestrzegać przepisów
ruchu drogowego
• w trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie
aktualnych wytycznych epidemicznych dostępnych na stroni www.gov.pl
4. Zgłoszenia:
• bez zapisów, akcja ma charakter otwarty i bezpłatny
• rejestracja od godz. 13.30 na parkingu pod siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lesznowoli ul. Lipowa 28
5. Organizatorzy zapewniają:
• gadżety promujące czytelnictwo oraz bezpieczny ruch
6.
•
•
•

Obowiązki uczestników:
przestrzeganie postanowień regulaminu
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i przepisów o ochronie przyrody i zabytków
kulturalne zachowanie podczas rajdu

7. Trasa rajdu:
WYJAZD z parkingu pod Siedzibą Główną GBP w Magdalence godz. 14.00,
PRZEJAZD: ul. Lipowa, ul. Ks. Słojewskiego, ul. Łączności, odpoczynek przy Filii
Biblioteki w Łazach, POWRÓT trasą przez las do Miejsca Straceń następnie finał na
„Górkach” w Magdalence przy placu zabaw.
8. Postanowienia końcowe:
• Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
• Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne straty poniesione przez uczestników
w trakcie trwania rajdu.

•
•
•
•
•

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Rajd rowerowy nie pokrywa dodatkowego ubezpieczenia
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji i dokonania zmian
w regulaminie rajdu.
W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora

9. Start: 22.05.2021 r., godz. 13.30, przewidywany powrót w godzinach od 15:00 do 16:00
Miejsce: Siedziba Główna Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli w Magdalence,
ul. Lipowa 28

Z pozdrowieniem - Organizatorzy

