
Oświadczenie uczestnika Rajdu Pamięci Ofiar Jasionowa 2015 
 
 
Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[imię i nazwisko oraz PESEL] 

 

oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. 
Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią regulaminu i wypełniłem/am formularz 
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 
 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 
i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub 
szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub 
zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji 
uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. 
 

W związku z udziałem w ww. imprezie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Towarzystwo 
Przyjaciół Lipska mojego wizerunku we wszelkich materiałach promocyjnych, relacjach z imprezy, na stronie FB 
Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz w innych formach utrwaleń. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. 

 

 

Data …………………….                                                      Czytelny podpis ………………………………………….………….  



Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika Rajdu Pamięci Ofiar Jasionowa 
2015 

 
W przypadku startu w rajdzie dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub 
opiekuna prawnego. 
 
Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[imię i nazwisko oraz PESEL] 

 
niniejszym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
………………………………………….………………………….................................................................................….  

[imię i nazwisko oraz PESEL] 

 
w rajdzie rowerowym. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu 
imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią regulaminu i 
wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. 
 
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem 
i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub 
szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną 
odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub 
zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji 
uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego 
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. 
 
W związku z udziałem osoby niepełnoletniej w ww. imprezie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 
przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska wizerunku osoby niepełnoletniej we wszelkich materiałach promocyjnych, relacjach z 
imprezy, na stronie FB Towarzystwa Przyjaciół Lipska oraz w innych formach utrwaleń. Zgoda może być w każdym czasie 
odwołana. 

 
Data ………………………..   Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………….……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN RAJDU PAMIĘCI OFIAR JASIONOWA 
 
1. Postanowienia ogólne:  
 
1.1. Organizatorami Rajdu Pamięci Ofiar Jasionowa, zwanym dalej ,,Rajdem” jest Towarzystwo 
Przyjaciół Lipska. 
1.2. Uczestnik Rajdu zwany dalej „Uczestnikiem” – jest każda osoba, która bierze udział w Rajdzie w 
sposób bierny lub czynny. 
1.3. Celem Rajdu jest upamiętnienie ofiar Jasionowa, promocja zdrowia, a także krzewienie zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednocześnie założeniem jest popularyzacja turystyki rowerowej 
i historycznej, idei zdrowego i aktywnego wypoczynku, poznawanie terenów oraz okolic gminy Lipsk. 
Ponadto ideą Rajdu jest wspieranie integracji społeczności lokalnej i międzypokoleniowej. 
 
2. Przebieg wydarzenia:  
 
2.1. Rajd rozpocznie się o godzinie 10:00 w dniu 30. sierpnia 2015 roku (niedziela). 
2.2. Czas trwania Rajdu jest oznaczony od godziny 10:00 do 16:00. 
2.3. Miejscem zbiórki Uczestników Rajdu jest siedziba Towarzystwa Przyjaciół Lipska.  
2.4. W Rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dokonały rejestracji Uczestnika, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
2.5. Trasa Rajdu zwana dalej „Trasą” przebiegać będzie według Trasy wyznaczonej przez 
Organizatorów o długości około 25 kilometrów. 
 

 
 
2.6. Na Trasie będą uruchomione punkty kontrolne, w których na Uczestników Rajdu czekać będą 
atrakcje.  
2.7. Organizatorzy nie zapewniają serwisu technicznego na Trasie Rajdu.  
2.8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadek drogowy z udziałem Uczestnika Rajdu 
oraz inne zdarzenia, mające charakter losowy, w czasie trwania Rajdu.  
 
3. Uczestnictwo w Rajdzie: 
 
3.1. Uczestnikami Rajdu są osoby, które dokonały skutecznej rejestracji Uczestnika w Rajdzie poprzez 
złożenie w terminie odpowiedniego oświadczenia. 



3.2. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie osoby poniżej 18 roku życia jest podpisanie przez opiekuna 
prawnego dziecka oświadczenia.  
3.3. Rejestracja Uczestnika w Rajdzie może nastąpić do dnia 30. sierpnia 2015 roku do godziny 10:00 
poprzez zgłoszenie chęci udziału Organizatorom Rajdu.  
3.4. Odbiór pakietów startowych (przewidzianych dla uczestników Rajdu) nastąpi w dniu 30. sierpnia 
2015 roku w godzinach od 9:00 do 10:00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Lipska bezpośrednio 
przed rozpoczęciem Rajdu.  
3.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowę rejestracji osoby, która nie daje rękojmi 
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i treści podpisanego oświadczenia, bądź 
oświadczeń oraz w przypadku, gdy liczba zarejestrowanych Uczestników Rajdu przekroczy 100 osób. 
3.6. Odmowa rejestracji nastąpi również w przypadku zaistnienia podejrzenia, że dana osoba 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, bądź chce się zarejestrować 
mając ograniczoną zdolność do czynności prawnych.  
3.7. Uczestnicy poprzez czynny, bądź bierny udział w Rajdzie wyrażają zgodę na publikacje ich 
wizerunków w materiałach telewizyjnych i prasowych, dokumentujących przebieg Rajdu, oraz w 
materiałach promocyjnych Organizatorów.  
3.8. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Uczestnikami Rajdu mogą być wykorzystywane przez 
wydawców prasowych oraz nadawców radiowych i telewizyjnych. 
 
4. Postanowienia końcowe:  
 
4.1. Organizatorzy nie zapewniają transportu Uczestników Rajdu z trasy Rajdu do miejsca 
zamieszkania.  
4.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, programu, godziny 
rozpoczęcia i zakończenia oraz odwołania Rajdu w razie niekorzystnych warunków pogodowych.  
4.3. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom Rajdu ubezpieczenia NNW.  
4.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 


