REGULAMIN
wydarzenia pod nazwą „Różaniec do granic Mysłowic”
I. Cele wydarzenia
1. Wydarzenie pod nazwą „Różaniec do granic Mysłowic” organizowany jest w następujących celach:

 włączenie się w ogólnopolską akcję modlitewną „Różaniec do granic” organizowaną przez fundację „Solo
Dios Basta”

 „otoczenie” modlitwą różańcową parafii należących do dekanatu mysłowickiego
 wpisanie się w program Nowej Ewangelizacji poprzez upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej o
charakterze pielgrzymkowym jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego

 propagowanie walorów krajoznawczych i historycznych w parafiach dekanatu mysłowickiego
II. Organizator
Organizatorem Wydarzenia jest Bractwo Pielgrzymkowe – Międzyparafialna Grupa Rowerowa „Camino Silesia
Team”. Rajd jest realizowany w ramach projektu „Rowerowa droga wiary”.
III. Termin oraz program Wydarzenia
1. Wydarzenie pod nazwą „Różaniec do granic Mysłowic” organizowany jest w dniu 7 października 2017 roku
2. Informacje i szczegółowy program Wydarzenia umieszczony zostanie na:

 na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.pielgrzymkowe.org.pl
 na Facebooku należy wyszukać: Różaniec do granic Mysłowic
 na plakatach w parafiach dekanatu mysłowickiego
3. Wydarzenie polega na objęciu modlitwą różańcową wszystkich parafii mysłowickich zaś odwołując się do idei
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej dedykowane jest do grupy wiernych zainteresowanych pielgrzymowaniem, w czasie
którego środkiem przemieszczania się w terenie jest rower
4. Początek (start) Wydarzenia nastąpi z momentem przybycia wiernych do tzw. „kościołów stacyjnych” którymi są:
 kościół p.w Krzyża Świętego (dla grupy Wschodniej)
 kościół p.w Ścięcia Św. Jana Chrzciciela (dla Grupy Zachodniej)
Następnie z „kościołów stacyjnych” uczestnicy Wydarzenia udadzą się na rowerach (przejazdy) do tzw. „Stref
modlitwy” które znajdować się będą w granicach poszczególnych parafii. Punkty graniczne poszczególnych stref
ustala Organizator Wydarzenia
5. Mapa trasy przejazdu oraz rozmieszczenie poszczególnych punktów granicznych „Stref modlitwy” zostanie
przedstawiona przed rozpoczęciem Wydarzenia
6. Uczestnik Wydarzenia ma możliwość przebycia dowolnej liczby „Stref modlitwy” bądź całej trasy. Zaleca się, by
minimalnie była to jedna strefa (np. w granicach macierzystej parafii)
IV. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniu
1. W Wydarzeniu może uczestniczyć każdy kto :
 akceptuje jego ściśle religijny charakter
 jest pełnoletni, w przeciwnym wypadku towarzyszy mu osoba dorosła

 zgłosił udział w Wydarzeniu w sposób określony w pkt. IV/4 niniejszego Regulaminu
2. Uczestnicy Wydarzenia nie ponoszą żadnych opłat
3. Wymagania względem uczestnika Wydarzenia:

 uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność
 każdy uczestnik Wydarzenia winien stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie
Regulaminu oraz zaleceń osób wyznaczonych przez Organizatora i służb porządkowych a także
postępowanie niezgodne z celem i duchem Wydarzenia pociąga za sobą sankcję wykluczenia z Wydarzenia

oraz uprawnienie do żądania opuszczenia miejsc modlitwy przez te osoby, które w szczególności naruszają
porządek, dobre obyczaje, uniemożliwiają lub w sposób rażący utrudniają uczestniczenie w Wydarzeniu
innym osobom, w tym używają wulgaryzmów oraz stwarzają zagrożenie dla innych osób

 warunkiem udziału w Wydarzeniu jest posiadanie sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z
zasadami Kodeksu Drogowego: odblask czerwony o kształcie innym niż trójkąt z tyłu, przynajmniej jeden
sprawny hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, oświetlenie czerwone z
tyłu i białe z przodu na wypadek nieprzewidzianej konieczności jazdy po zmroku. Poza obowiązkowym
wyposażeniem zaleca się uczestników do założenia kasku oraz elementów odzieży o jaskrawej barwie z
elementami odblaskowymi
4. Warunki formalne udziału w rajdzie, które powinny być spełnione przed rozpoczęciem rajdu:
 ustne zgłoszenie u Organizatora lub jego przedstawiciela woli uczestnictwa w Wydarzeniu

 zapoznanie się z zapisami niniejszego Regulaminu Wydarzenia. Akceptacja Regulaminu następuje
automatycznie w momencie zgłoszenia udziału w Wydarzeniu

 wystąpienie z Wydarzenia odbywa się przez przekazanie ustnej Organizatorowi lub jego przedstawicielowi i
może nastąpić w każdej chwili
V. Warunki dotyczące przejazdów
1. Warunki transportu:

 uczestnicy udają się na miejsce startu (bądź wybranego przez siebie etapu Wydarzenia) we własnym
zakresie

 po zakończeniu rajdu jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie
2. Warunki przejazdu:

 uczestnicy przejazdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego
 przejazd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym
 ruch odbywa się prawą stroną drogi, w odległości 30-50 centymetrów od jej krawędzi, a na drogach leśnych i
śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny

 jadąc rzędem należy zachować bezpieczną odległość między rowerami (zalecana odległość co najmniej 1
metr a przy zjazdach – 5 metrów)

 uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach
 odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 150 metrów
 należy jechać równo i spokojnie. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa utrudniająca ruch
na drodze oraz ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z
pedałów

 każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego
wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany

 przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez
hamowanie

 wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników muszą odbywać się w
miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu

 uczestnik zobowiązany jest do samodzielnej naprawy sprzętu
 podczas postoju nie należy tarasować drogi
 przejazd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do przeciętnych możliwości uczestników rajdu

 jeżeli niektórzy uczestnicy nie będą w stanie utrzymać tempa przejazdu, zostanie z nich uformowana odrębna
grupa poruszająca się w wolniejszym tempie

 przejazdem kieruje Organizator lub wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia
 uczestnicy przejazdu zobowiązani są do stosowania się do poleceń Organizatora
 jeżeli osoba niepełnoletnia nie będzie w stanie utrzymać tempa przejazdu, do grupy poruszającej się w
wolniejszym tempie skierowany zostaną wraz z nią także jej opiekun

 przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo
udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną
3. W czasie przejazdu zabrania się:

 przebywania na trasie przejazdu pod wpływem alkoholu oraz innych substancji odurzających. Organizator ma
prawo odmówić przystąpienia do Wydarzenia osób, u których występuje podejrzenie wcześniejszego
przyjęcia w/w substancji

 wyjeżdżania poza wyznaczoną trasę przejazdu
 poruszania się w słuchawkach (np. w celu słuchania muzyki)
 zakłócania porządku

 poruszania się w sposób utrudniający korzystanie z drogi innym uczestnikom ruchu
 zaśmiecanie trasy rajdu oraz miejsc przyległych
 niszczenie przyrody
 używania otwartego ognia

 posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów
 wcześniejszego opuszczania trasy przejazdu bez powiadomienia Organizatora
4. W przypadku rażącego lub kilkukrotnego naruszenia zasad Regulaminu Wydarzenia Organizator ma prawo
wykluczyć z niego uczestnika
5. Wydarzenie w przypadku przewidywanych trudnych warunków atmosferycznych może zostać odwołany (najpóźniej
w dniu 7 października 2017 roku do godziny 8:00) na stronie internetowej Organizatora i na portalu społecznościowym
Facebook: Różaniec do granic Mysłowic
VI. Odpowiedzialność uczestnika
1. Zasady odpowiedzialności uczestników:

 każdy uczestnik pełnoletni bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków
pogodowych zastanych na trasie przejazdu, a w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od
Organizatora

 uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania
trasy przejazdu oraz w czasie postojów

 za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada
osobiście

 odpowiedzialność za udział w Wydarzeniu młodzieży do 18 roku życia ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili
się do udziału w Rajdzie. Opiekunowie prawni sprawują obowiązek nadzoru nad swoimi podopiecznymi i w
ramach tego obowiązku odpowiadają za szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18.
roku życia

 2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników wydarzenia. Każdy uczestnik ma prawo
ubezpieczyć się dodatkowo od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione, uszkodzone lub zniszczone podczas Wydarzenia

VII. Obowiązki Organizatora
1. Organizator jest zobowiązany do:

 wyznaczenia osoby prowadzącej Wydarzenie (w tym przejazd) oraz osób pełniących funkcje pomocnicze
 prowadzenia przejazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisów o ruchu drogowym
 posiadania podstawowych środków opatrunkowych oraz narzędzi zapewniających drobną pomoc techniczną
uczestnikom przejazdu
2. Organizator zapewnia:

 przewodników prowadzących przez trasę przejazdu
 przekazanie dla każdego uczestnika rajdu podstawowych informacji organizacyjnych
Niniejszy Regulamin dla wydarzenia „Różaniec do granic Mysłowic” został oparty

o zapisy Regulaminu

wydarzenia „Różaniec do granic” zatwierdzonego decyzją Organizatora czyli fundacji „Solo Dios Basta” w dniu
08.09.2017r. i przekazanego do wiadomości Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji
Episkopatu Polski.

