
„ROLKI NOCĄ”  

1 września 2017 r. 

Organizatorem imprezy„ Rolki nocą” jest Centrum Sportu i Rekreacji  

w Dąbrowie Górniczej. 

Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Projekt Dąbrowa Górnicza. 

 

I.    Cel 

1.    Upowszechnianie jazdy na rolkach i wrotkach. 

2.    Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dąbrowy 

Górniczej i okolic. 

3.    Możliwość sprawdzenia i doskonalenia techniki jazdy na rolkach i 

wrotkach. 

II.    Termin i miejsce imprezy 

1.    Data: 1 września 2017 roku. 

2.    Godzina: 22:00.  

3.    Start: na ścieżce rowerowej po prawej stronie plaży miejskiej Pogoria 

III, jadą trasą rowerową dookoła jeziora  Pogoria III. 

4.   Długość trasy przejazdu  wynosi 6 km. 

III.    Zasady uczestnictwa 

1.  Udział w imprezie jest bezpłatny. 

2   W imprezie biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na rolkach lub 

wrotkach. 

3.  Osoby chcące zakończyć swój udział w imprezie powinny natychmiast 

opuścić trasę przejazdu, poprzez zejście z wyznaczonej trasy przejazdu. 

4. Warunkiem uczestniczenia w  przejeździe  jest umiejętność sprawnego 

poruszania się na rolkach, hamowania,  skręcania, tak, aby uczestnik nie 

stwarzał zagrożenia dla siebie i innych a przejazd mógł odbywać się 

zwartą grupą. 

5. Organizator wymaga noszenia podczas jazdy kasku, elementów 

odblaskowych i świetlnych lampek czołowych oraz zaleca komplet 

ochraniaczy. 

6. Każdy uczestnik bierze  udział w imprezie  na własną odpowiedzialność i 

zobowiązuje się do zachowywania w sposób niezagrażający innym 

uczestnikom imprezy. 

7.  Udział w imprezie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.csir.pl 

8. Udział w imprezie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie. 

9. Wszyscy uczestnicy imprezy są ubezpieczeni przez organizatora. 

http://www.csir.pl/


10. Zabrania się udziału w imprezie  osobom będącym pod wpływem 

alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. 

11. Zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji psychoaktywnych. 

12. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu 

napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych. 

13. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i 

przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora. 

14. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń 

organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych. 

15. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, 

nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące 

się do poleceń  zespołu zabezpieczającego przejazd zostaną wykluczone z 

udziału w imprezie.   

 

IV. Zgłoszenia 

1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez nadesłanie karty 

zgłoszenia drogą mailową na adres: sport@csir.pl do 25 sierpnia 2017 r. 

2. Zgłoszenie możliwe jest także w dniu imprezy w biurze zawodów 

czynnym w godzinach 2045- 2130, rejestracja w dniu imprezy nie 

gwarantuje otrzymania gadżetu. 

3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie karty zgłoszeniowej i akceptację 

regulaminu. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia 

przejazdu za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające 

warunki atmosferyczne. 

2. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem, decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 

wizerunku uczestników utrwalonego na zdjęciach i w materiałach 

filmowych przedstawiających uczestników , w celach reklamowych, 

promocyjnych i informacyjnych o działalności organizatora, bez względu 

na rodzaj wykorzystanego nośnika np. na stronie internetowej, FB,  w 

prasie, telewizji itp. 

4. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

 

 

mailto:kontakt@projektdg.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

„ROLKI NOCĄ” – 01.09.2017r. DĄBROWA GÓRNICZA 

NAZWISKO I IMIĘ:  

ROK URODZENIA:   MIEJSCOWOŚĆ:  

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia  
9.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych. 
Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki. Jednocześnie oświadczam, iż nie posiadam żadnych przeciwskazań medycznych 
uniemożliwiających mi udział w tego typu wydarzeniu sportowym. Charakteryzuje się dobrym stanem zdrowia, a w zawodach startuję 
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku w trakcie imprezy sportowej oraz zgodę na 
wykorzystanie materiałów z utrwalonym moim wizerunkiem we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Centrum Sportu i 
Rekreacji w Dąbrowie Górniczej oraz Partnerów i współorganizatorów  imprezy sportowej. 

         PODPIS:  

TELEFON:   


