Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
ul. Kopernika 38

Tel. 23 655 15 71

www.mosir.mlawa.pl

Mławskie Święto Rowerów
Regulamin
1. Cel Imprezy:
 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej.
 Promowanie regionalnych szlaków.

2. Organizator:
 Urząd Miasta Mława
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
- adres: ul. Kopernika 38, 06-500 Mława
- tel. 023/655-15-71, kom. 602-179-874
- strona internetowa: www.mosir.mlawa.pl
- e-mail: mosir@mosir.mlawa.pllubakarpinski@mosir.mlawa.pl

3. Partnerzy:
 Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ,,Tempo Mława”

4. Termin i miejsce zawodów:
 Dnia 10.06.2018r (niedziela), Start Stadion MOSiR
 Rejestracja zawodników w dniu zawodów odbędzie się od godz. 12:00-16:00
 Oficjalny start zawodników godz.13:00, Start Stadion MOSiR

5. Przebieg trasy:




Start– Meta Mławskiego Święta Rowerów – stadion Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mławie, ul. Kopernika 38 (płyta boiska)
Długość trasy zielonej Mławskiego Święta Rowerów liczy 15 km i przebiega ulicami
Kopernika; Al. Marszałkowską; ul. Krajewo; ul. Piekiełko; ul. Studzieniec.
Długość trasy fioletowej 9 km i przebiega ulicami Kopernika; Al. Marszałkowską;
ul. Krajewo; lasem do ul. Studzieniec; ul. Marszałkowska; ul. Kopernika; stadion
MOSiR.

6. Warunki uczestnictwa:


Każdy uczestnik Mławskiego Święta Rowerów otrzyma kartę, na której będą
umieszczone jego dane (imię i nazwisko). Karta będzie stemplowana w punktach
kontrolnych na trasie co pozwoli w weryfikacji przejechanego dystansu.
Punkty kontrolne na trasie fioletowej:
1 pkt- rondo ul. Marszałkowskiej z ul. Kopernika;
2 pkt- Krajewo;
6 pkt - Stadion MOSiR;

Punkty kontrolne na trasie zielonej:
1 pkt rondo ul. Marszałkowskiej z ul. Kopernika;
2 pkt Krajewo;
3 pkt skrzyżowanie ul. Piekiełko z ul. Krajewo;
4 pkt Piekiełko;
5 pkt skrzyżowanie ul. Studzieniec z ul. Podborną
6 pkt Stadion MOSiR;












Na trasę można zapisywać się w niedzielę, 10 czerwca 2018 roku, w godzinach
12:00 – 16:00 - stadion MOSiR. Koniec jazdy zaplanowano na godz. 17:00.
Uczestników Mławskiego Święta Rowerów obowiązują przepisy ruchu drogowego.
Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach i
innych drogach.
Uczestnicy ubezpieczają się na czas imprezy na własny koszt.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i inne zdarzenia.
Organizator nie odpowiada za straty w mieniu uczestników (w tym sprzętu
rowerowego).
Uczestnicy Mławskiego Święta Rowerów zobowiązani są do przestrzegania
postanowień organizatorów.
Dzieci do lat 10 mogą jeździć tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
Po definitywnym zakończeniu jazdy (ilość przejechanych rund jest dowolna) – każdy
uczestnik oddaje kartę organizatorom.
Zakończenie imprezy i losowanie nagród odbędzie się około godziny 17:00 na
Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, ulica Kopernika 38.
Na trasie będą rozstawione bufety z wodą.
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją Mławskiego Święta Rowerów nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Mławskim Święcie Rowerów.
Uczestnicy startująca na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody. Przez akceptację niniejszej
deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej
z zawodami. Przyjmuję dowiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy
przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam
się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub
prawnego opiekuna, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być
wykorzystane przez prasę radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że
zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem
formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Start zawodnika w Mławskim Święcie Rowerów jest równoznaczny z wyrażeniem
przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym
Regulaminie.
Każdy uczestnik Mławskiego Święta Rowerów jest zobowiązany do jazdy na
sprawnym rowerze w kasku sztywnym. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do
startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub prawnego
opiekuna na start w wyścigu.

7. Losowanie Nagród:
 Wśród wszystkich uczestników, którzy pokonali minimum jedną rundę, rozlosowane
zostaną atrakcyjne nagrody (im większa ilość zebranych stempli-tym cenniejsze
nagrody).
 Uczestnik, którego karta została wylosowana, winien się zgłosić do miejsca losowania
w ciągu jednej minuty. Po upływie tego czasu losowanie będzie powtórzone (bez
udziału wylosowanego kuponu).
Losowanie będzie kontynuowane aż do rozstrzygnięcia.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Mławie

