REGULAMIN
BlueSkating dla autyzmu 12.05.2019 r., godz.15.00 – 17.00, Bielsko-Biała
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przejazdu w ramach ,, BlueSkating dla

autyzmu Bielsko-Biała”
Trasa prowadzi wokół lotniska Aeroklubu
w Aleksandrowicach spod restauracji Słowianka i BBbike ( skrzyżowanie ul.
Jeżynowej i ul. Zwardońskiej ) na odcinku wzdłuż ul. Zwardońskiej po trasie
rekraacyjnej dla pieszych i rowerów w kierunku ul. Lotniczej potem Smolnej dalej w
kierunku budynku ULC, wzdłuż terenów lotniska do miejsca, w którym rozpoczynał
się wyjazd ( długość ok.3 km). oraz wymagane sposoby zachowania się uczestników.
2. Głównym celem przedsięwzięcia, w ramach obchodzonego w kwietniu miesiąca
autyzmu, jest zwrócenie uwagi na problemy dzieci autystycznych oraz ich
najbliższych. Ma ono przybliżyć także ideę solidaryzmu i wsparcia dla osób z różnymi
formami niepełnosprawności, szczególnie wśród najmłodszych.
3. Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, dostępnego
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na stronie organizatorów www.tppsk.pl
Udział w imprezie jest bezpłatny. Zapisy będą prowadzone od dnia 12.05.2019 r. do
dnia imprezy poprzez formularz umieszczony na w/w internetowej organizatora lub
bezpośrednio na miejscu startu, w zależności od liczby zgłoszonych wcześniej
uczestników.
W przejeździe ulicami miasta - biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na
rolkach lub wrotkach. Inne środki transportu takie jak longboardy, handbike, wózki
inwalidzkie i inne nie będące rolkami, nie mogą zostać dopuszczone bez uprzednio
wydanej zgody bezpośrednio od organizatora.
W trakcie przejazdu, osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie, powinny
natychmiast opuścić trasę z zachowaniem należytej uwagi i zejś
poza obszar jezdni.
Warunkiem uczestniczenia w przejazdach BlueSkating dla autyzmu Bielsko-Biala jest
umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby
uczestnik nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych. Ponadto każdy uczestnik
powinien mieć ubraną, zgodnie z ideą przewodnią przedsięwzięcia, niebieską
koszulkę, bluzę czy też kurtkę.
Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak
również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 16
noszenie kasku jest obowiązkowe.
Udział w imprezie osób niepełnoletnich możliwy jest tylko pod nadzorem opiekuna.
Małoletni przebywający na imprezie bez nadzoru rodzica lub prawnego opiekuna lub
osoby dorosłej, posiadającej stosowne upoważnienie - zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów, zostaną wykluczone z możliwości przejazdu.
Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (BlueSkating Team),
wyróżniającą się oznaczoną odzieżą w kolorach żółtym i pomarańczowym, jak
również zabezpieczenia medycznego.
Przejazd nie ma charakteru zawodów. Jego uczestnicy na trasie jadą w asyście grupą,
którą prowadzi pojazd uprzywilejowany.
Podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są trzymać się prawej strony jezdni, by
umożliwić przejazd służbom ratunkowym i porządkowym.

14. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do

zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
decydując się na udział w imprezie zwalnia organizatora
z odpowiedzialności cywilnej za wszystkie szkody, kontuzje i zniszczenia powstałe
podczas uczestnictwa w imprezie.
Zabrania się wnoszenia i posiadania wszelkich niebezpiecznych przedmiotów
i materiałów, zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników przejazdu.
Zabrania się udziału w przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu,
środków odurzających lub psychotropowych.
Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek
pieniężnych bez zgody organizatora.
Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora,
policji, służb zabezpieczających i ratowniczych.
Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające
postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów
zespołu zabezpieczającego przejazd zostaną wykluczone z udziału w imprezie oraz
przekazane patrolowi Policji.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia przejazdu za względu
na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem,
decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej
organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.
Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte.
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