REGULAMIN
Regulamin imprezy pn.: „DLA BIAŁO - CZERWONEJ” określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby
zachowania się uczestników.

1. Informacje ogólne:












organizatorami przejazdu na rolkach pn. „Dla Biało – Czerwonej” są: Krakowski Klub
Freestyle’owy, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie oraz Małopolskie
Centrum Edukacji „MEC”,
impreza organizowana jest w ramach XXXII edycji projektu Młodzież pamięta®
w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
impreza odbędzie się 2 maja 2018 r. w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zbiórka
uczestników nastąpi o godz. 9.30 na podwórku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38
i z tego miejsca o godz. 10.00 nastąpi start. Po przejechaniu wyznaczonej trasy uczestnicy
powrócą na miejsce zbiórki, gdzie nastąpi zakończenie imprezy. Do niniejszego
regulaminu zostaje dołączona mapka przejazdu,
przejazd ma charakter patriotyczny w związku z czym Organizatorzy zalecają ubranie
strojów w barwach narodowych lub z elementami kolorystyki biało-czerwonej.
Uczestnicy mogą zabrać ze sobą flagi, chorągiewki, itp.,
przejazd ma charakter rodzinny i w związku z tym Organizatorzy nie przewidują
rywalizacji między uczestnikami oraz przyznawania nagród,
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom, pakiety materiałów patriotycznych
oraz karty rabatowe:
1. do Kina „PARADOX”, ul. Krupnicza 38 upoważniające do zakupu biletu w cenie 10.00 złważne od 2 maja do 30 czerwca 2018 r.;
2. do sklepu „Niecodzienni”, ul. Tadeusza Rejtana 12 upoważniające do zakupów sprzętu
sportowego ze zniżką 3 + 3%;
3. do kawiarni STARBUCKS, ul. Krupnicza 10, upoważniające do zniżki „ up size”(rozmiar
większy w cenie mniejszego) na wszystkie produkty,
W razie opadów deszczu lub mokrej powierzchni jezdni impreza zostanie odwołana.

2. Cel imprezy:



3.





uczczenie w oryginalny sposób Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
krzewienie wśród mieszkańców Krakowa idei nowoczesnego patriotyzmu,
oraz kształtowanie współczesnych postaw patriotycznych.

Uczestnicy imprezy:
w przejeździe wyznaczoną przez Organizatorów trasą biorą udział wyłącznie osoby
poruszające się na rolkach (wrotkach jednośladowych),
osoby niepełnoletnie od 13 do 17 roku mogą wziąć udział w przejeździe jedynie za zgodą
opiekuna/rodzica, którą należy przynieść ze sobą w dniu przejazdu. W przypadku dzieci do lat
13, ich udział możliwy jest tylko pod opieką opiekuna,
w przejeździe mogą wziąć udział zarówno uczestnicy indywidualni, jak i grupy uczestników
(maksymalna liczba członków grupy to 5 osób),








osoby biorące udział w imprezie muszą znać podstawowe zasady sprawnego poruszania się
na rolkach,
podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są do trzymania się prawej strony jezdni w celu
umożliwienia przejazdu służbom porządkowym i ratunkowym,
uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń Organizatorów, policji,
służb porządkowych i ratowniczych,
organizatorzy zalecają uczestnikom założenie na czas przejazdu kompletu ochraniaczy i
kasku. Dla uczestników w wieku do 15 lat noszenie kasku jest obowiązkowe,
zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronach internetowych
organizatorów oraz na ich profilach na portalach społecznościowych,
osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się
do zachowania w sposób nie zagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników
imprezy.

4. Postanowienia końcowe:




organizatorzy zapewniają obecność służb porządkowych oraz zabezpieczenia medycznego,
udział w imprezie jest bezpłatny,
poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym
regulaminem oraz jego akceptację.

