Regulamin rajdu rowerowego
„LINGUATON NAS KRĘCI”
1. W rajdzie mogą brać udział jedynie kursanci
szkoły Linguaton.
2. Rajd odbędzie się w dwóch edycjach: a) dla
młodzieży od 13 do 18 lat w dniu 18 maja i b) dla
dorosłych w dniu 19 maja. Planowany wyjazd spod
szkoły Linguaton o godz. 15:00. Zastrzegamy sobie
prawo do zmiany terminu ze względu na złą pogodę.
3. Udział osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodziców /
opiekunów prawnych. Oświadczenie jest dostępne w recepcji szkoły Linguaton. Dzieci
poniżej 13 lat mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod stałą opieką rodzica/opiekuna.
4. każdy uczestnik, rodzic lub opiekun uczestników niepełnoletnich musi zapoznać się z
niniejszym regulaminem opublikowanym na stronie internetowej www.linguaton.pl i na
www.facebook.com/linguaton.
5. Uczestnicy rajdu muszą posiadać sprawny technicznie rower zgodnie z wymogami
przepisów ruchu drogowego. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się jazdę w kaskach.
6. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego
przestrzeganie, gdyż część trasy może przebiegać drogami publicznymi.
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7. Podczas rajdu dozwolone jest poruszanie się w kolumnach nie przekraczających 15 osób.
Odległość między kolumnami powinna wynosić nie mniej niż 200m, a odległość pomiędzy
uczestnikami w kolumnie 2-4m. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników obok siebie.
8. W każdej kolumnie jedzie dwóch opiekunów: jeden z przodu, drugi z tyłu. Niedozwolone
jest wyprzedzanie prowadzącego kolumnę, jak również pozostawanie poza kolumną.
9. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
10. O wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych, jak również potrzebie zatrzymania czy postoju
należy informować jednego z opiekunów.
11. Każdy z uczestników bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, a za osoby
niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
12. Każdy uczestnik powinien posiadać ważny dokument: dowód osobisty, legitymację szkolną
bądź kartę rowerową.
13. Organizator rajdu– Linguaton s.c. A.A.M. Janiszewscy – nie ponoszą odpowiedzialności za
szkody powstałe na skutek wypadków losowych lub zawinionych przez uczestnika rajdu.
14. Uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do zaleceń organizatorów.
15. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone z
grona uczestników.
16. Czas trwania rajdu wynosi ok. 3-4 godzin, a dystans ok.30 km (w obie strony). Każdy z
uczestników we własnym zakresie i w zależności od potrzeb zaopatrzy się w napoje.
17. Rajd kończy się wspólnym grillowaniem w ogrodzie szkoły Linguaton.
18. Wszelkie informacje dostępne są na www.linguaton.pl i na www.facebook.com/linguaton.
19. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z
przebiegu rajdu zamieszczanych w materiałach promocyjnych organizatorów.

