
REGUILAMIN 
VI  CHARYTATYWNEJ  SZTAFETY ROWEROWEJ 

1.Cel sztafety: 
- Kwesta na zakup roweru MPX4 dla Wojtka Szpilskiego 
- Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia. 
-Rozwijanie turystyki rowerowej. 
- Integracja społeczności lokalnej. 
2. Organizator: 
- Stowarzyszenie ”JESTEŚMY”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie. 
Adres: 74-500 Chojna, ul. Orląt 10 
Tel.  91 402 20 51 

e-mail: sdschojna@vp.pl 
www.sdschojna.pl 
3. Termin sztafety: 15 września 2017 r. 
4. Miejsce sztafety :Boisko przy ulicy Orląt (naprzeciw ŚDS) 
5. Przebieg sztafety: 
- godz. 12.00 zbiórka uczestników i rozpoczęcie sztafety. 
- godz. 19.00 zakończenie sztafety. 
- Uczestnik sztafety pokonuje co najmniej jedno okrążenie rowerem o długości 400 m. 
6.Organizacja sztafety: 
- Sztafeta ma charakter otwarty i dobrowolny. 
- Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
- Po zakończeniu sztafety uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie. 
7.Warunki uczestnictwa: 
- W sztafecie mogą brać udział osoby nieletnie po dostarczeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica lub 
opiekuna oraz osoby pełnoletnie po zapoznaniu się z Regulaminem sztafety podpisaniu stosownego oświadczenia, 
który jest załącznikiem niniejszego Regulaminu. 
- Osoba pełnoletnia bierze udział w sztafecie na własną odpowiedzialność. Za niepełnoletniego uczestnika sztafety 
całkowitą odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun.  
- Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower. Istnieje możliwość wypożyczenia roweru od 
organizatora. 
- Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się używanie podczas sztafety kasku ochronnego.  
- Uczestnicy sztafety nie mogą być pod wpływem alkoholu, ani jakichkolwiek innych środków odurzających. 
- Uczestnicy sztafety zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu sztafety i jego stosowania. 
8.Obowiązki uczestników sztafety: 
- Przestrzeganie Regulaminu sztafety. 
- Stosowanie się do poleceń wydawanych przez organizatora sztafety. 
Ze względu na bezpieczeństwo podczas wykonywania okrążenia rowerem, na bieżni może znajdować się tylko jeden 
uczestnik sztafety. 
9.Postanowienia końcowe: 
- Uczestnicy sztafety ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas sztafety 
rowerowej. 
- Uczestnik lub opiekun sztafety wypełniając i podpisując OŚWIADCZENIE akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
- Wszyscy uczestnicy startując w sztafecie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach zamieszczonych  
w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 
- W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia 
uczestnika od jego przestrzegania. 
-Organizator nie ubezpiecza uczestników sztafety. 
- Osoba nie stosująca się do postanowień Regulaminu może zostać organizatora wyklucza z dalszego uczestnictwa  
w sztafecie. 
- Organizator nie ponosi  odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania sztafety. 
- Za szkody wyrządzone przez uczestników sztafety wobec innych osób organizator nie odpowiada. 
- Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora sztafety. 

 

 

mailto:sdsachojna@vp.pl
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
VI CHARYTATYWNEJ SZTAFETY ROWEROWEJ 

 
„JEDZIEMY DLA WOJTKA”- CHOJNA- 15 WRZEŚNIA 2017 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………. 

1.Zgadzam się z warunkiem uczestnictwa w sztafecie rowerowej określonymi w Regulaminie. 

2.Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w sztafecie rowerowej i biorę w niej udział 

na swoją odpowiedzialność. 

3.Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/ zapoznałam się ze wszystkimi warunkami 

Regulaminu sztafety i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. 

4. Przyjmuję do wiadomości ,że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków 

Regulaminu. 

 
Zapoznałem/am się z Regulaminem VII Sztafety Rowerowej 

 

……………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis uczestnika sztafety) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA 
VI CHARYTATYWNEJ SZTAFETY ROWEROWEJ 

 
„JEDZIEMY DLA WOJTKA”- CHOJNA-15 WRZEŚNIA 2017 

W przypadku startu młodzieży poniżej 18lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez 
złożenie podpisu. 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej 

……………………………………………………………………ur.………………………………………………………………….. 

w VII CHARYTATYWNEJ SZTAFECIE ROWEROWEJ. 

1. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia ww. osoby niepełnoletniej pozwala na wzięcie udziału  
w  sztafecie i startuje ona w niej na moja odpowiedzialność. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu sztafety i w pełni akceptuję zapisy 
w nim zawarte. 

3. Dane do kontaktu(rodzica/opiekuna): nr. tel.…………………………………………….. 

 

 
Zapoznałem/am się z Regulaminem VII Charytatywnej Sztafety Rowerowej 

 
…................................................................................................. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika sztafety) 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


