Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Rajd rowerowy
OTWARCIE SEZONU ROWEROWEGO
POWIATU LWÓWECKIEGO

POWIAT
LWÓWECKI

29.04.2017 sobota

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnik oświadcza, że:
1. Znajduje się w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
2. Nie będzie / nie jest pod wpływem alkoholu, ani pod wpływem innych środków odurzających
podczas rajdu.
3. Zna warunki i zasady uczestnictwa w Rajdzie przekazane przez Organizatorów i bierze udział
w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
4. Przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń Organizatorów oraz zapisów kodeksu drogowego.
5. Posiada rower technicznie sprawny, przygotowany do jazdy, wyposażony w elementy wymagane polskim prawem drogowym, a w przy przypadku osoby niepełnoletniej posiada kask rowerowy.
6. Przyjmuje do wiadomości, że organizator - Powiat Lwówecki nie ponosi odpowiedzialności
względem uczestników za uszczerbek na zdrowiu, zgon lub szkody rzeczowe, które wystąpią
bezpośrednio przed, w trakcie lub bezpośrednio po rajdzie.
7. Ubezpieczył się we własnym zakresie od NNW.
PROGRAM
9.30
10.30
14.00-15.30
15.30

zbiórka uczestników na rynku we Lwówku Śląskim
start uczestników obok fontanny sukienników
przyjazd do celu uczestników
poczęstunek na mecie (coś ciepłego do jedzenia i zimnego do picia)
posiłek wydawany od 14.00 godziny
nagrody dla wylosowanych uczestników rajdu (nie najszybszych)
inne atrakcje

SZCZEGÓŁY
Trasa będzie oznaczona znakami, którymi należy się kierować podczas rajdu, a ich wzór będzie
podany na starcie. Na mecie będzie możliwość oznakowania rowerów przez Policję Lwówecką.
WAŻNE
- Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsze złożenie wypełnionego i podpisanego
oświadczenia w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego we
Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, Lwówek Śląski, II piętro, pok. 216, w terminie do 25.04.2017.
- W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie prosimy o natychmiastowe poinformowanie
pracowników Wydziału, co umożliwi udział w rajdzie osobom z listy rezerwowej.
TELEFON KONTAKTOWY: 75 782 36 53
Projekt: „Aktywni Razem – na sportowo i ludowo”
realizowany przez Powiat Lwówecki
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
tel. / fax 075 782 36 50 sekretariat@powiatlwowecki.pl

