
Regulamin Spotkania Rowerowego 

  §1  

Informacja o Organizatorze 

Organizatorem Spotkania Rowerowego jest Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-

200 Gniezno.  

Kontakt: Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu, 61 426 04 34, e-mail: 

szymon.drzewiecki@gniezno.eu 

§2  

Cel, termin i miejsce 

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja roweru jako codziennego środka transportu 

w mieście i poza nim. Wśród uczestników, Organizator będzie promował aplikację 

mobilną (Rowerowa Stolica Polski), na bazie której we wrześniu 2020 odbędzie się 

rywalizacja między miastami. W ramach przedsięwzięcia będzie miała miejsce akcja 

„Zamień promile na rowerową milę”, poprzez którą zachęcimy odbiorców do 

spożytkowania wolnego czasu na działaniach sportowo-rekreacyjnych. 

1.   Termin: 19 lipca 2020. 

2.  Spotkanie potrwa od 15:00 do 20:00. W tym czasie, funkcjonował będzie punkt 

promocyjno-informacyjny. 

3.  Miejsce punktu promocyjno-informacyjnego: teren zielony przy placu zabaw – Jezioro 

Jelonek. 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca spotkania. O tym 

fakcie potencjalni odbiorcy i uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem 

dostępnych mediów społecznościowych oraz strony internetowej Organizatora. 

Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony 

Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika. 

§3  

Program i warunki uczestnictwa 

1. Spotkanie polega na pokonaniu na rowerze dowolnego dystansu w terminie 

wskazanym w  §2 pkt. 1 i 2  na wybranej przez uczestnika trasie, która zostanie 

zarejestrowana za pośrednictwem aplikacji Rowerowa Stolica Polski. 

2. Uczestnicy, którzy w terminie wskazanym w §2 pkt. 1 i 2. odwiedzą punkt promocyjno-

informacyjny (§2 pkt. 3) mogą otrzymać pakiet z upominkami (ilość pakietów 

ograniczona). 

3.  Upominki przewidziane są po pokonaniu przez uczestników poniższych dystansów: 

1. 50 km i powyżej – 15 pakietów (torba, koszulka polo, odblask, smycz) dla 

pierwszych uczestników, którzy pokonają wskazany dystans; 



2. 25 km i powyżej – 30 pakietów (t-shirt z nadrukiem, odblask, smycz) dla 

pierwszych uczestników, którzy pokonają wskazany dystans; 

3. 10 km i powyżej – 50 pakietów (odblask i smycz, słodki upominek) pakietów dla 

pierwszych uczestników, którzy pokonają wskazany dystans; 

4. do 10 km – 100 pakietów (odblask i smycz) dla pierwszych uczestników, którzy 

pokonają wskazany dystans. 

Do pakietów zostaną dołączone także biuletyny o charakterze profilaktyczno-

edukacyjnym. 

4. Uczestnicy chcące otrzymać pakiet z upominkami zobowiązani są do: 

1. pobrania numeru startowego, przed wyruszeniem na wybrany dystans, który 

będzie wydawany w terminie wskazanym w §2 pkt. 1 i 2 w punkcie 

informacyjnym; 

2. otrzymanie pakietu z upominkami będzie możliwe na podstawie zdanego 

numeru startowego i po przedstawieniu przejechanych kilometrów za 

pośrednictwem aplikacji, w punkcie informacyjno-promocyjnym w terminie 

wskazanym w §2 pkt. 1 i 2. 

5. Udział w spotkaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich 

jest możliwy tylko przy udziale ich pełnoletnich opiekunów prawnych.  

6.  Każdy uczestnik biorący udział w spotkaniu zobowiązany jest do przestrzegania zasad 

i przepisów ruchu drogowego. Organizator spotkania nie ponosi odpowiedzialności za 

wykroczenia, których mogą dopuścić się uczestnicy. 

7.   Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

8.  Organizator nie zapewnia Uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, 

zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, 

odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem  

w spotkaniu. 

9.  Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w spotkaniu, oraz że bierze w nim udział na własną 

odpowiedzialność, przyjmując do wiadomości, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i 

pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia 

obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 

majątkowym.  

10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają 

zastosowanie do uczestnictwa w spotkania, w szczególności zasad fair play. 

11. Uczestnik może wziąć udział w spotkaniu pod warunkiem posiadania roweru  

z obowiązkowym wyposażeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia, którego tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 15 grudnia 

2016 r. (Dz. U. 2016. POZ. 2022) 

 



§4  

Zalecenia i rekomendacje 

1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać ogólnie panujących zaleceń 

wydanych przez Radę Ministrów, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w tym 

do zachowywania stosownego odstępu około 2 m, zasłaniania ust i nosa.  

W punkcie informacyjno-promocyjnym dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk, 

oraz środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki). 


