
 

REGULAMIN  

Pikniku Ekologicznego i Rajdu Rowerowego 

w Malewszczyźnie 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Pikniku Ekologicznego i Rajdu Rowerowego jest Stowarzyszenie Kulturalno-

Naukowe „Do źródeł”. 

2. Miejscem organizacji Pikniku Ekologicznego jest plac przy remizie OSP w Malewszczyźnie. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Pikniku Ekologicznego i Rajdu 

Rowerowego w dniu 11.07.2020 r. w godzinach od 13.00 do 19.30. 

4. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na 

terenie, na którym odbywa się Piknik Ekologiczny i Rajd Rowerowy. 

5. Każdy uczestnik Pikniku Ekologicznego i Rajdu Rowerowego ma obowiązek stosować się 

do postanowień niniejszego regulaminu. 

6. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się 

osób obecnych na Pikniku Ekologicznym i Rajdzie Rowerowym oraz korzystania przez nie z 

terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń. 

 

 

 § 2 

Zasady porządkowe obowiązujące podczas  

Pikniku Ekologicznego i Rajdu Rowerowego 

 

1. Piknik Ekologiczny i Rajd Rowerowy ma charakter otwarty.  

2. Wstęp na Piknik Ekologiczny i udział w Rajdzie Rowerowym jest bezpłatny. 

3. Osoby małoletnie uczestniczą w Pikniku Ekologicznym i Rajdzie Rowerowym na wyłączną 

odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę (rodziców/opiekunów prawnych). 

4. Uczestnicy Pikniku Ekologicznego i Rajdu Rowerowego oraz wszystkie osoby, które 

znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie. 

5. Uczestnicy Pikniku Ekologicznego i Rajdu Rowerowego oraz wszystkie osoby, które 

znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, 

mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku. 

6. Rodzic/Opiekun Prawny ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy niepełnoletni uczestnik 

imprezy wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności 

względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia 

zwanego Piknikiem Ekologicznym. 

7. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku Ekologicznego i Rajdu 

Rowerowego i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie Pikniku. 



 

8. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom 

zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w 

przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy. 

9. Zakazuje się: 

1) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub 

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy,  

2) wnoszenia i posiadania w trakcie Pikniku Ekologicznego niebezpiecznych przedmiotów,  

3) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych oraz palenia papierosów. 

10. Sanitariaty dla uczestników Pikniku Ekologicznego znajdują się budynku remizy OSP. 

11. W przypadku zauważenia zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby 

bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Pikniku 

Ekologicznego zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb 

ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczej lub ewakuacji.  

12. Organizator utrwala przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy 

imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a 

następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych 

oraz promocyjnych. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą 

uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie 

zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące 

okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub 

zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania 

wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania 

polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 

 
§ 3 

Zasady obowiązujące podczas Pikniku Ekologicznego i Rajdu Rowerowego 

związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
 

1. Podczas Pikniku zarówno uczestnicy jak i osoby zaangażowane w jego organizację 

zobowiązane są do: 

a) zachowania  2-metrowej odległości, a w przypadku braku takiej możliwości do 

zasłania ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic. 

b) dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu, a także przed korzystaniem  z 

urządzeń znajdujących się na terenie imprezy; 

2. Środki do dezynfekcji na terenie Pikniku zapewni Organizator. 

3. Uczestnicy Pikniku zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony 

osobistej (maseczki, przyłbice). 

4. Obowiązuje zakaz udziału w Pikniku dla osób, które mają podwyższoną temperaturę ciała 

oraz objawy kaszlu i kataru. 

5. Uczestnictwo w Pikniku jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, iż według jego 

najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym; 



 

§ 4 

Regulamin Rajdu Rowerowego 

 

I. Termin i trasa rajdu 

Termin - sobota 11.07.2020r. 

– godz. 13.00 - zbiórka uczestników i rejestracja przy remizie OSP w Malewszczyźnie 

– godz. 13.30 – start na trasę rajdu 

– godz. 14.00 – przyjazd na Belfont, spotkanie z przewodnikiem turystycznym, regionalistą, jego 

prelekcja na temat tego miejsca, krótki spacer ścieżką. 

– ok. godz. 15.00 – powrót na metę rajdu przy remizie OSP w Malewszczyźnie, wręczenie 

dyplomów uczestnictwa, możliwość udziału w Pikniku Ekologicznym. 

2. Trasa: Malewszczyzna – Belfont – Malewszczyzna,  ok. 7 km. 

 

II. Cele rajdu  

1. Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku.  

2. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji.  

3. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska na terenie gminy  

    Krasnobród.  

4. Integracja społeczności lokalnej poprzez sport, turystykę i rekreację.  

 

III. Uczestnictwo  

1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.  

2. Uczestniczyć mogą wszyscy chętni rowerzyści.  

3. Dzieci do lat 12 mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub innego 

pełnoletniego   opiekuna, a dzieci i młodzież od 13 do 18 lat na podstawie pisemnej zgody 

opiekunów prawnych i na  ich pełną odpowiedzialność.  

4. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie przyjmowane są telefonicznie w Krasnobrodzkim Domu 

Kultury - tel. 84 660 71 17 lub mailowo: kontakt@kultura.krasnobrod.pl, a także w dniu 

rajdu, od godz. 13.00 przy remizie OSP w Malewszczyźnie. 

 

IV. Inne postanowienia  

1. Organizator Rajdu zabezpiecza kamizelki dla uczestników rajdu. 

2. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są 

ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym 

zakresie.  

3. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub 

spowodowane   szkody.  

4. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne 

z obowiązującymi przepisami.  

5. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy 

przeciw  pożarowe na terenach leśnych i innych.  

6. Rajd będzie odbywał się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Trasa prowadziła będzie 

przez  drogi asfaltowe i tereny leśne. W miejscach szczególnie niebezpiecznych osoby  

wyznaczone przez Kierownika ułatwią włączenie się do ruchu.  

mailto:kontakt@kultura.krasnobrod.pl


 

7. Rajd prowadzi Kierownik Rajdu, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go 

wyprzedzać.  

8. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli 

nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża 

bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby 

możliwe było bezpieczne hamowanie.  

9. W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia 

uczestników do celów promocyjnych i kronikarskich. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza 

zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach.  

10. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.  

11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu. 

 

 

§ 5 

Regulamin Konkursu Ekologicznego 

 

I. Organizator konkursu: 

    -  Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Do źródeł” 

 

II. Termin i miejsce: 

    - 11.07.2020r. 

    - plac przy remizie OSP w Malewszczyźnie 

 

III. Celem konkursu jest: 
   - zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej, 

   -  zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, 

   - promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystania odpadów, 

   - wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego , 

   - stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci, 

   - upowszechnianie inicjatyw twórczych. 

   

III. Zakres zadaniowy konkursu: 

  a) konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży 

  b) konkurs jest otwarty i wielozadaniowy (do wyboru): 

      - STRÓJ EKOLOGICZNY z makulatury, folii, butelek plastikowych itp. 

      - WIERSZ lub PIOSENKA EKOLOGICZNA 

      - PLAKAT PROMUJĄCY ZACHOWANIA EKOLOGICZNE 

  c) uczestnicy konkursu zadania konkursowe przygotowują w domach i dostarczają je  

organizatorom na miejsce imprezy do godz. 16.30.  

 

IV. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

 - w każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody za I, II i III miejsce, 

 - organizatorzy przewidują również dyplomy i drobne upominki dla wszystkich uczestników, 

 

 



 

§ 6 

Ochrona danych osobowych i wizerunku 

 

1. Udział Pikniku Ekologicznym i Rajdzie Rowerowym jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody uczestników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z 

organizacją wydarzenia oraz jego promocją i dokumentacją. 

2. W celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przypadku uzasadnionej 

potrzeby, uczestnicy wydarzeń biorąc w nich udział, jednocześnie wyrażają zgodę na 

udostępnienie przez Organizatora danych osobowych uczestników imprezy Głównemu 

Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym; 

3. W trakcie Pikniku i Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia 

do celów promocyjnych i kronikarskich. Uczestnictwo w tych wydarzeniach  oznacza zgodę 

na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach.  

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w imprezie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.krasnobrod.pl, 

www.kultura.krasnobrod.pl oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Regulamin wchodzi w życie 11 maja 2020 r. – w dniu, w którym odbywa się Piknik 

Ekologiczny. 

 
 

http://www.krasnobrod.pl/

