REGULAMIN
Aktywni na oKOŁO
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Regulamin określa cele projektu pt. „Aktywni na oKOŁO” (zwany dalej Projektem),
organizowanego przez Stowarzyszenie Redukowania Bierności (zwany dalej Organizatorem),
dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundusz Lokalny
„RAMŻA”
Regulamin zawiera obowiązki Organizatora, uczestników oraz pozostałe kwestie istotne
dla bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu projektu.
Organizator:
Stowarzyszenie Redukowania Bierności
ul. Daszyńskiego 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
KRS: 0000523686
Cel projektu:
Zagospodarowanie czasu wolnego młodych ludzi;
Podwyższenie wiedzy i świadomości na temat atrakcji turystycznych gminy Czerwionka-Leszczyny;
Zdobycie kompetencji z zakresu korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych form poruszania się
w terenie;
Wypromowanie obiektów gminy wśród mieszkańców i turystów;
Promocja geocatchinu i questingu jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.
Przewidziane atrakcje:
3 wyprawy rowerowe;
3 dodatkowe aktywności na mecie wypraw rowerowych;
Szkolenie z zakresu tradycyjnego i alternatywnego poruszania się w terenie;
Konkurs wiedzy o atrakcyjności gminy.
Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku od 13-30 lat z terenu Czerwionki-Leszczyny
lub powiatu rybnickiego.
Sposób rekrutacji:
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie osobiście lub pocztą do siedziby Centrum
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej ul. 3 Maja 19, 44-320 Czerwionka-Leszczyny
Podpisanie deklaracji uczestnictwa, zgód i oświadczeń niezbędnych do udziału w projekcie.
Miejsce oraz trasy wyjazdów rowerowych:
Stawy Palowice
Góra Ramża
Okolice Książenic
Dokładne trasy oraz daty zostaną ustalone na tydzień przed planowanym wyjazdem
i opublikowane na stronie facebooka: https://www.facebook.com/stowarzyszenieSRB/
W razie niepogody wyprawy zostaną przesunięte na inne dni.
Zasady:
Każdy uczestnik ma za zadanie przejechać określoną trasę w sposób dla niego bezpieczny.
Celem jest zdobycie punktów trasy i rozwiązanie zagadek oraz dojazd na metę w określonym
czasie.
Kolejność zdobywania punktów jest dowolna.
Uczestnicy wypraw poruszają się na rowerach zgodnie z zasadami ruchu drogowego.






Przed każdą wyprawą zostanie przeprowadzone szkolenie.
Na mecie zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o atrakcyjności turystycznej gminy.
Na mecie zostaną zorganizowane dodatkowe aktywności.
Uczestnicy nie są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich wyprawach rowerowych
natomiast nie jest to zabronione i będzie dodatkowo punktowane.
 Uczestnicy biorą udział w wyprawach na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby
dorosłe.
 Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez Niego w czasie trwania wycieczki.
 Uczestnicy są zobowiązani do podporządkowania się wszystkim decyzjom przewodnika wycieczki.
10. Punktacja
Uczestnicy wypraw zdobywają punkty za:
 Poprawne rozwiązanie zagadek na trasie;
 Rozwiązanie testu wiedzy;
 Udział w dodatkowych aktywnościach;
 Branie udziału we wszystkich wyprawach rowerowych.
Istnieje limit czasowy przejechania tras, który zostanie określony przez organizatora w dniu
wyprawy.
Spóźnienie na mecie trasy może mieć wpływ na końcową kolejność w rankingu.
11. Nagrody
Nagrody rzeczowe zostaną rozdysponowane za trzy pierwsze miejsca z największą ilością
zdobytych punktów. Każdy uczestnik dostanie drobny upominek.
Nagrody zostaną rozdane podczas zakończenia ostatniej wyprawy rowerowej.
12. Postanowienia końcowa
 Organizator nie odpowiada za uczestników podczas trwania wypraw rowerowych oraz aktywności
dodatkowych na mecie tras.
 Organizator projektu nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne poniesione przez
uczestników i wyrządzone przez nich osobom trzecim.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 Informacje na temat projektu, regulamin oraz dokumenty rekrutacji dostępne są poprzez strony
internetowe: srb.org.pl, https://www.facebook.com/stowarzyszenieSRB/ oraz w Centrum
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej przy ul. 3 maja 19 w Czerwionce-Leszczynach
(ngo.czerwionka-leszczyny.pl, telefon: 733928283 w godzinach pracy biura)
 Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora
na potrzeby projektu. Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich
poprawiania.
 Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania
zdjęć z jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego
medium wyłącznie na potrzeby projektu.
Podpis uczestnika/
prawnego opiekuna
..……………………………….

