
REGULAMIN WYŚCIGU
pn. „JAZDA NA BYLE CZYM”

Radoszyce, dnia 2 lipca 2016 r.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem wyścigu pn. „JAZDA NA BYLE CZYM”  jest Chobieński Ośrodek 
Kultury z siedzibą w Chobieni, ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, tel. 76 843 95 19 
lub 76 843 95 09 zwany dalej „Organizatorem”.
1.2. Zawody zorganizowane zostaną przy udziale finansowym Gminy Rudna.
1.3. Zawody prowadzone są na podstawie niniejszego Regulaminu Zawodów, zwanego 
dalej „Regulaminem”.
1.4. Regulamin dostępny jest do wglądu w Świetlicach Wiejskich Chobieńskiego Ośrodka 
Kultury oraz na profilu internetowym CHOK - Facebook.
1.5. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Zawodów.
Decyzje Organizatora nie podlegają odwołaniu i są ostateczne.

2. Miejsce i termin Wyścigu
2.1. Zawody zorganizowane zostaną przy Świetlicy Wiejskiej w Radoszycach podczas 
Festynu – Noc Świętojańska
2.2. Termin Zawodów – 2 lipiec 2016 r.,   godz. 19.15.
2.3. Organizator może zmienić termin Zawodów, a w skrajnych przypadkach odwołać 
Zawody, bez podania przyczyny.
O tym fakcie zawodnicy zostaną poinformowani na profilu Chobieńskiego Ośrodka Kultury –
portal społecznościowy Facebook. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian 
w programie i sposobie przeprowadzenia Wyścigu.
 
3. Cel Zawodów
3.1. Celem Zawodów jest promocja aktywności fizycznej oraz ruchu na świeżym powietrzu 
skierowana do mieszkańców Gminy Rudna.
3.2. Zawody stwarzają mieszkańcom Gminy Rudna (szczególnie dzieciom i młodzieży) 
możliwość  uczestnictwa w imprezie sportowej integrującej lokalną społeczność i służącej 
zacieśnianiu więzi społecznych.
 
4. Warunki uczestnictwa w Zawodach
4.1. W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które w wyznaczonym terminie zgłosiły się do 
udziału w Wyścigu.
W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna dostarczona do 
siedziby Organizatora.
4.2. Organizator zobowiązuje uczestników do zapoznania się z Regulaminem Wyścigu.
4.3. Uczestnicy biorą udział w Zawodach na własną odpowiedzialność, natomiast za osoby 
niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
4.4. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
4.5. Stan zdrowia zawodnika musi pozwalać mu na udział w Zawodach.
4.6. Prawo do startu w Zawodach ma każda osoba spełniająca warunki Regulaminu. 

5. Zgłoszenia do udziału w Zawodach
5.1. Zgłoszenie do udziału w Zawodach jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 



5.2. Aby dokonać zgłoszenia do udziału w Wyścigu należy zapisać się na listę uczestników 
prowadzoną przez Organizatora – osoby, które nie ukończyły 18 r.ż. zobowiązane są 
dostarczyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Wyścigu. 
5.3. O udziale w Zawodach decyduje data zgłoszenia - termin dokonywania zgłoszeń 
upływa dnia 1 lipca 2016 r.
5.4. Organizator dopuszcza możliwość dokonania zapisów na miejscu Zawodów. 

6. Informacje ogólne dotyczące Zawodów
6.1. W dniu Zawodów każdy uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu 
potwierdzającego jego tożsamość (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty). 
6.2. Organizator zobowiązuje wszystkich uczestników do posiadania zapewniających 
bezpieczeństwo kasków ochronnych. Do udziału w Zawodach nie zostaną dopuszczone osoby
stwarzające niebezpieczeństwo. 
W przypadku kwestii bezpieczeństwa budzących jakąkolwiek wątpliwość co do interpretacji 
spełniania wymogów bezpieczeństwa, decyzję ostateczną o dopuszczeniu uczestnika do 
udziału w Zawodach podejmuje Organizator. Zalecane jest również zastosowanie 
ochraniaczy.
6.3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kwestie sporne rozstrzygane będą przez 
Organizatora i powołaną komisję konkursową.
6.4. O kolejności startu poszczególnych zawodników decyduje losowanie przeprowadzone 
przez Organizatora Zawodów.
6.5. Uczestnicy mogą wystartować na wrotkach, hulajnogach, rolkach, czy też 
pojazdach/urządzeniach zbudowanych według swojego autorskiego pomysłu.
6.6. Organizator przewiduje przeprowadzenie zawodów z podziałem na kategorie wiekowe 
w zależności od liczby i wieku zgłoszonych uczestników.

7. Koszty udziału w zawodach
7.1. Udział w Zawodach jest bezpłatny. 
7.2. Organizator zapewnia dowóz zawodników – dzieci i młodzieży, zamieszkujących 
miejscowości, na terenie których świetlicę wiejską administruje Chobieński Ośrodek Kultury 
do miejsca organizacji Wyścigu oraz z powrotem.

8. Nagrody
8.1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców 
Wyścigu.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na 
trasie i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie lub kradzież sprzętu 
i wszystkich innych rzeczy należących do uczestników Zawodów. 
9.3. Udział w Zawodach uczestnika nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora
o jakiekolwiek profity, wynagrodzenia, odszkodowania niewskazane treścią Regulaminu. 
Organizator jest zobowiązany wyłącznie do zorganizowania ww. Zawodów opisanych 
Regulaminem.
9.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, bez podania przyczyny, warunków 
niniejszego Regulaminu poprzez ich publikację na profilu internetowym CHOK na stronie 
Facebook.
9.5. We wszelkich kwestiach spornych, które nie zostały objęte Regulaminem, decyzje 
podejmowane będą przez Organizatora. 


