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1. Organizatorem Parady jest Mul eventer Dariusz Maląg, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska
81B.
2. Parada Rowerów jest imprezą o charakterze rekreacyjno-sportowym odbywającą się na
drogach publicznych. Rowerzyści biorący udział w Paradzie zobowiązani są do przestrzegania
przepisów ruchu drogowego. 
3. Uczestnikiem Parady jest osoba zarejestrowana na stronie www.datasport.pl.  Organizator
wprowadza  ograniczenie  liczby  uczestników  do  999  osób.  Rejestracja  do  20.  Parady
Rowerów będzie prowadzona do 1 września, lub do wyczerpania limitu uczestników.
4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Paradach pod warunkiem, że na starcie i
podczas  przejazdu  Parady  będą  posiadały  zezwolenie  na  przejazd  wystawione  przez  ich
rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poniżej 16 roku życia mogą jechać w Paradzie
wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Każdy uczestnik Parady dokonując rejestracji oświadcza, że:

 posiada ubezpieczenie NW i ważne badanie lekarskiego, dopuszczające do udziału w
Paradzie Rowerów,

 nie jest osobą zakażoną wirusem Covid 19, ani, że w ciągu 14 dni przed Paradą nie
miał kontaktu z osobami zakażonymi

6. Organizator  Parady nie bierze na siebie odpowiedzialności  za  ewentualne urazy  jakich
doznają uczestnicy Parady w czasie przejazdu.
7.  Każdy uczestnik Parady  powinien być wyposażony w kask.
8.  W  czasie  przejazdu  wszyscy  uczestnicy  Parady   zobowiązani  są  do  zachowania  zasad
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
9.   W razie wypadku osoby biorące udział w Paradzie zobowiązane są do natychmiastowego
powiadomienia służb porządkowych organizatora lub zespołu medycznego.
10.  Uczestnicy Parady zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów, unikania
gwałtownych przyspieszeń,  hamowania i  zmiany toru jazdy.  Zakładana, średnia  prędkość
jazdy wynosi 16 km/h.
11.  Uczestnicy Parady  zobowiązani  są do wykonywania na trasie Parady poleceń Policji,
Straży  Miejskiej,  służb  porządkowych  organizatora  w  szczególności  w  sytuacjach
stwarzających zagrożenie innych uczestników Parady. 
12.   Organizator zabezpiecza udział w Paradzie zespołu medycznego. 
13.  Za służby porządkowe organizatora uważa się osoby ubrane w koszulki z widocznymi
napisami „Organizator Parady”.
14.  Udział  w  Paradzie  jest  jednoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  przez  uczestnika  na
wykorzystanie jego wizerunku  w działaniach marke ngowych związanych z Paradami. 
15.  Za uczestnika  Parady uważa się  zarejestrowanego na stronie  datasport.pl  rowerzystę
jadącego w kolumnie wyznaczonej przez samochody piloci ( czoło Parady ) i zespół medyczny
zamykający  kolumnę  (  tył  Parady  )  ubranego  w  koszulkę  okolicznościową  Parady  2020.



Osoby, które nie będą mogły utrzymać prędkości  wyznaczonej przez samochód pilot i znajdą
się poza samochodem zespołu medycznego przestają być uczestnikami Parady.
16.  Okolicznościowe koszulki zarejestrowani uczestnicy Parady będą mogli odebrać w dniach
3.09-10.09.2020  we  Karkonoskiej  Informacji  Turystycznej  w  Jeleniej  Górze  na  Placu
Ratuszowym 6/7. Każdy zarejestrowany uczestnik Parady jest zobowiązany do jej założenia w
czasie imprezy.  
17. Uczestnicy Parady podczas przyjazdu na Plac Ratuszowy i  oczekiwania na start muszą
mieć zakryte usta i nos maseczkami ochronnymi, które mogą zdjąć na 1 min. przed wyjazdem
Parady.
18. Uczestnicy  Parady  będą przed startem ustawienie w czterech sektorach startowych,
które  będą  wyruszały  z  Placu  Ratuszowego  w  30  sekundowych  odstępach.  Organizator
dopuszcza połączenie się sektorów w jedną grupę rowerzystów w czasie przejazdu. 
19. Uczestnicy Parady podczas jazdy powinni starać się zachować dystans społeczny i jechać
w odległości co najmniej 1,5 od innego uczestnika.
20. Parada Rowerów kończy się na terenie Transgranicznego Centrum Turystyki  Aktywnej
przy ul. Bronka Czecha w Jeleniej Górze Sobieszowie.
21. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych:

 www.datasport.pl  
 www.muzyczneradio.pl  

oraz
 w Karkonoskiej Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze
 na Placu Ratuszowym przed startem Parady 
 w siedzibie organizatora, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 81B


