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REGULAMIN 
Rodzinnego Pikniku Rowerowego  

zwanego dalej Piknikiem 
 

I. Organizator Pikniku - Dom Kultury w Żabiej Woli 

II. Miejsce Pikniku:  Park i teren wokół Domu Kultury ul. Warszawska 27, Żabia Wola 

III. Data i czas trwania –  22 kwietnia 2017 r. w godz. 1000 – 1300 

IV. Zasady udziału w konkursach sprawnościowych Pikniku 

• Zgłoszenie udziału – dostarczenie do Domu Kultury/Biblioteki wypełnionej karty zgłoszenia 

(załącznik nr 1) do dnia 18 kwietnia (wtorek) br. 

• Drużyny rodzinne - 1 osoba dorosła + 2 dzieci lub 1 dziecko + 2 osoby dorosłe (niekoniecznie z 

jednej rodziny) 

• Każda Drużyna wyznacza swojego Opiekuna 

• W konkursach mogą brać udział dzieci od lat 7  

• Sprzęt rowerowy stanowi własność uczestników Pikniku, rowery muszą być sprawne 

technicznie. 

• Uczestnik niepełnoletni (konkursów sprawnościowych) powinien posiadać kask ochronny. 

• Na miejsce Pikniku drużyny przybywają indywidualnie. 
V. Zasady organizacyjne 
Przystąpienie do Konkursów Pikniku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, przez prawnych 

opiekunów niepełnoletnich, oraz osoby pełnoletnie na przetwarzanie danych osobowych uczestników 

Pikniku, których przetwarzanie związane jest z organizacją Pikniku, w tym publikowaniem wyników 

oraz wizerunku na stronach internetowych Organizatorów. Uczestnik ma prawo dostępu do treści 

swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.  

Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w 

Pikniku. 

1. Niepełnoletni Uczestnicy konkursów muszą posiadać i przedstawić do wglądu:  

• pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Pikniku, z oświadczeniem 

rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

Pikniku (na Karcie zgłoszenia). 

2. O kolejności startu w konkurencjach decyduje alfabetyczna kolejność nazwisk Opiekunów Drużyn. 

3. Wyniki poszczególnych konkurencji są sumowane dla każdej Drużyny. 

VI.  Konkurencje praktyczne – jazda rowerem 
1.Tor sprawnościowy z pomiarem czasu przejazdu i punktami karnymi 

a. plaża/piaskownica 

b. równoważnia 

c. slalom  

d. przedmiot do przewożenia (pojemnik z wodą,) 

e. zatrzymanie w miejscu – Stop -  META 

2. Ósemka  
       3. Jazda na czas z przedmiotem (jajko) 

VII. Każda Drużyna (wszyscy uczestnicy) ma obowiązek wziąć udział we wszystkich konkurencjach.  

VIII. Przy większej liczbie zgłoszonych Drużyn, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmodyfikowania 

(ograniczenia) wybranych konkurencji. 

IX. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 22 IV, ok. godz. 1230. 

XI. Fundatorami nagród i upominków jest Dom Kultury w Żabiej Woli  
 
 


