REGULAMIN III ROWEROWEJ GRY TERENOWEJ
JESIEŃ W ZALASEWIE
1. Impreza odbędzie się 29 września 2018 r., od 9.30 do 14.00.
2. W grze biorą udział drużyny 2-6 osobowe, w tym przynajmniej jedna osoba
dorosła.
3. Uczestnicy otrzymują Karty Zgłoszenia od 19.09.2018 r. od wychowawcy klasy.
4. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia oddają: wychowawcy klasy, organizatorom i w
świetlicy do dnia 26.09.2018 r. Ostateczny termin zgłoszenia upływa
28.09.2018 r. (tylko w sekretariacie szkoły). Decyduje kolejność zgłoszeń – max
liczba zespołów – 50.
5. Gra rozpoczyna się na boisku szkolnym. Przed startem każda drużyna otrzyma
„pakiet startowy”. Czas startu zostanie podany w przeddzień rajdu (wiadomość
przez dziennik elektroniczny).
6. Każda drużyna zgłasza się na starcie 10 minut przed wyznaczonym czasem.
7. W czasie gry terenowej – wszystkie drużyny wykonują zadania na trasie
przejazdu.
8. Zwycięzcą gry zostanie drużyna, która poprawnie wykona zadania, w
najkrótszym czasie.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody - Kosz jesiennych skarbów.
9. W czasie imprezy dzieci przebywają pod opieką rodziców (opiekunów), którzy
odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
10. Uczestnicy Rowerowej Gry Terenowej zobowiązani są do posiadania karty
rowerowej, a dzieci do lat 10 biorą udział w grze tylko pod opieką rodzica
(opiekuna). Jeśli dziecko nie posiada Karty Rowerowej wówczas jedna osoba
pełnoletnia opiekuje się ww. uczestnikiem.
11. Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się
z regulaminem gry terenowej, który jest dostępny na stronie internetowej
www.spzalasewo.pl
12. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprawnego technicznie roweru,
wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadania kasku
ochronnego i elementów odblaskowych.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy.
14. Udział w imprezie jest dobrowolny, uczestnicy startują na własną
odpowiedzialność.
15. W czasie gry terenowej uczestnicy zobowiązani są do poruszania się tylko
wyznaczoną trasą.
16. Wszyscy uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków
w relacjach zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych
organizatora.
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