REGULAMIN

„40 Jubileuszowego Rajdu Maluchów – wspólnym szlakiem”
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas imprezy turystyczno – rekreacyjnej pod hasłem „40 Jubileuszowy Rajdu Maluchów –
wspólnym szlakiem”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich
w Prudniku i Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa
Opolskiego, Gminy Prudnik i Starostwa Powiatowego w Prudniku. Impreza ma charakter turystyczny.
2. Udział w rajdzie oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu. Osoby uczestniczące w rajdzie zobowiązane są
podporządkować się poleceniom służb porządkowych i informacyjnych Organizatora, obowiązane są zachowywać się w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień
Regulaminu Imprezy.
3. Termin rajdu 01.06.2019 r. od godz. 8.30 do godz. 15:50.
4. Miejscem części artystyczno – rekreacyjnej imprezy jest hipodrom Stadniny Koni Prudnik w Chocimiu.
5. Trasa rajdu: start – Plac Rodziny Fränklów w Parku Miejskim w Prudniku - przy zabytkowej altanie, gdzie do godz. 9.10 będą
wydawane na podstawie bloczków startowych paczki ze słodkościami i plakietką rajdową. Wymarsz o godz. 9.00, trasa
przemarszu: Park Miejski w Prudniku – pomnik przyrody ożywionej „Trzy Dęby” (punkt z nagrodą – wydawanie nagród do godz.
10.00), Kapliczna Góra (punkt z nagrodą – wydawanie do godz. 10.15), meta – hipodrom Stadniny Koni Prudnik w Chocimiu –
wydawanie nagród do godz. 10.30. Nagrody wydawane na podstawie plakietki rajdowej i talonów (LODY) znajdujących się
w paczkach startowych. Nagrody nie odebrane w wymienionych punktach do podanych wyżej godzin, zostaną przeznaczone na
nagrody w konkursach organizowanych na hipodromie. Plakietka rajdowa upoważnia dzieci do korzystania z atrakcji dmuchanych
ustawionych na trawiastej płycie hipodromu do godz. 15:30 (stanowiska edukacyjne i konkursowe z drobnymi nagrodami bez
talonów, dmuchane zjeżdżalnie i zamki – na podstawie talonu - ZJEŻDŻALNIA)
6. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
7. Odmawia się wstępu na teren imprezy osobie wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem
alkoholu, środków odurzających oraz swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego i w czasie
trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
8. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy alkoholu, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
9. Osoby chętne do udziału w konkursie organizowanym na scenie powinny zgłosić chęć uczestnictwa na stanowisku
Organizatora przy scenie.
10. Na scenę będą wpuszczane tylko osoby biorące udział w konkursie bez udziału osób dorosłych (nie dotyczy konkursu na
najmłodszego uczestnika rajdu).
11. W finałowym konkursie „Wiedzy o Unii Europejskiej” (o nagrodę główną) mogą brać udział osoby do 13 roku życia, wyłonione
na podstawie numerów znajdujących się na plakietkach.
12. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy bez
dozoru właściciela.
13. Usługodawcy, handlowcy prowadzą działalność w wyznaczonych przez organizatorów miejscach.
14. Handlowcy i sprzedawcy na poszczególnych stanowiskach handlowo-usługowych ponoszą pełna odpowiedzialność za
użytkowanie, sprawność i bezpieczeństwo zainstalowanego sprzętu i urządzeń podczas imprezy. Stosują się do postanowień
regulaminu imprezy i umowy zawartej z organizatorami oraz do zakazu sprzedaży alkoholu podczas trwania imprezy.
15. Handlowcy zobowiązani są do pozostawienia po zakończonym rajdzie uprzątniętego stanowiska.
16. Organizatorzy, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu, działają poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej
firmy, stanowiących służbę porządkową oraz służbę informacyjną Organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
17. Służby porządkowe oraz obsługa rajdu legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
18. Poleceniom służb porządkowych i ochrony winni podporządkować się uczestnicy „Rajdu Maluchów” oraz firmy rozlokowane
na hipodromie.
19. Służby porządkowe organizatorów są uprawnione do ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia i sprawnego przebiegu imprezy.
20. Wyznaczone służby porządkowe organizatorów mają prawo do:
● usunięcia z miejsca organizacji „Rajdu Maluchów” osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek,
● w przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe są nieskuteczne organizatorzy imprezy występują o pomoc do
Policji lub Straży Miejskiej.
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz
dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
22. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej
wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez
umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatorów, w innych
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatorów
w publikacjach własnych, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy
w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatorów, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
23. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek uczestników Rajdu Maluchów nie będzie wykorzystywany przez nich w celach
zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,
w szczególności prawo do wynagrodzenia.
24. Każdy, kto bierze udział w imprezie pn. Rajd Maluchów i nie zgadza się na przetwarzanie jego wizerunku w ramach nagrań
wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatorów jest
obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Prezesowi Zarządu PTTK Oddział w Prudniku.
25. Organizatorzy informują, że uczestnik imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy będzie przebywać ciągle
w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła
stroboskopowe.
26. Organizatorzy imprezy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
w tym naruszenie ich dobrego wizerunku.

