REGULAMIN ROCZNICOWEGO PRZEJAZDU ROWEROWEGO PRZEZ TUNEL POD MARTWĄ
WISŁĄ

§1
Organizator
Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel 58 323 63 36

§2
Termin i miejsce
22 kwietnia 2017, drogi dojazdowe do tunelu oraz jezdnie w tunelu pod Martwą Wisłą,

§3
Trasa przejazdu

1. Trasa przejazdu rowerowego, obejmuje dystans ok 4500 metrów i przebiega na trasie:
a) Start z parkingu P 5 przy ul. Marynarki Polskiej,
b) wjazd do tunelu pod Martwą Wisłą po stronie ronda Mazowieckiego od ul. Wielopole,
c) tunel pod Martwą Wisłą – jezdnia w kierunku węzła Ku Ujściu,
d) tunel pod Martwą Wisłą – jezdnia w kierunku ronda Mazowieckiego,
e) przejazd Al. Macieja Płażyńskiego (Droga Zielona) z opcją zjazdu łącznicą na rondzie
Mazowieckiego,
f) zjazd łącznicą na węźle harfa w ul. Pokoleń Lechii Gdańsk,
g) powrót na parking P 5 przez parking P1 i teren Stadionu Energa Gdańsk (dotyczy osób, które
nie zakończyły przejazdu na rondzie Mazowieckiego),
h) zakończenie przejazdu na parkingu P 5.
2. Miejsce startu i zakończenia przejazdu rowerowego wyznacza i zabezpiecza Organizator.
§4
Warunki uczestnictwa i zasady bezpieczeństwa
1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i przysługuje wszystkim.
2. Udział osób nieletnich (poniżej 15 roku życia) w wydarzeniu jest możliwy tylko i wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Organizator imprezy może odmówić udziału w wydarzeniu oraz przebywania na miejscu
wydarzenia osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych
lub innych podobnie działających,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub
substancje psychotropowe i inne podobnie działające,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
4. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:
a)
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
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b)
materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
c)
materiałów pożarowo niebezpiecznych,
d)
napojów alkoholowych,
e)
środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.
Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.
Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących
się w miejscu wydarzenia.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie masowej oraz porządek
podczas trwania imprezy, poprzez:
a)
służby porządkowe odpowiednio umundurowane i oznaczone,
b)
kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi,
c)
zabezpieczenie przeciwpożarowe w postaci instalacji p-poż na miejscu wydarzenia,
d)
zapewnienie pomocy medycznej w postaci: sześciu patroli medycznych, dwóch karetek
pogotowia oraz instalacji ratowniczych na miejscu wydarzenia,
e)
udostępnienie zaplecza higieniczno-sanitarnego w postaci 5 toalet.
Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane
są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w tym kierownika do spraw
bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na
ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Osoby będące świadkami wypadku, pożaru lub innego zdarzenia potencjalnie zagrażającego życiu
lub zdrowiu ludzkiemu lub mieniu powinny niezwłocznie powiadomić służby porządkowe.
§5
Organizacja przejazdu rowerowego

1. Przejazd rowerowy organizowany jest w godzinach 11:00-13:30.
2. Start do przejazdu rowerowego nastąpi o godzinie 12:00, przy czym osoby które pojawią się na
miejscu startu (parking P5) po godzinie 12:30 ze względu na organizację ruchu i bezpieczeństwo
nie zostaną dopuszczone do udziału w przejeździe.
3. W przejeździe tunelem biorą udział rowery i inne pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni.
4. Przejazd odbywa się z prędkością 8-15 km/h.
5. Nie wolno wyprzedzać osób/pojazdów prowadzących oraz nie wolno jechać za osobami/pojazdami
zamykającymi,
6. Uczestnicy jadą wyłącznie po oficjalnie wytyczonej trasie.
7. Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność dbając o bezpieczeństwo innych
uczestników.
8. Osoby biorące udział w przejeździe obowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający
innym uczestnikom przejazdu.
9. Zabrania się wszelkich wyścigów i innych niebezpiecznych zachowań, np. jazdy bez trzymanki, jazdy
na jednym kole, rozmawiania przez telefon w czasie jazdy.
10. Przejazd są zabezpieczane przez grupę organizatora (w odblaskowych kamizelkach), oraz
ratowników medycznych.
11. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego
wykonywania poleceń organizatorów oraz służb porządkowych i ratowniczych.

12. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym technicznie pojeździe, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na właściwe działanie hamulców.
13. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w przejeździe wyłącznie będąc pod opieką prawnych
opiekunów i na ich wyłączną odpowiedzialność.
14. Zaleca się, aby uczestnicy przejazdu, a obowiązkowo dzieci do lat 12 korzystali z kasków
rowerowych, które należy zapewnić we własnym zakresie.
15. Dopuszcza się możliwość przerwania, zakończenia lub włączenia się do przejazdu rowerowego na
półmetku trasy czyli przy nawrotce przy wylocie tunelu po stronie węzła Ku Ujściu, przy czym
uczestnicy wydarzenia robią to na własną odpowiedzialność.
§8
Dokumentacja wydarzenia
1. Organizator — w zakresie określonym ustawą i przepisami wykonawczymi — uprawniony jest do
utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
2. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób
przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
§9
Postanowienia końcowe

1. Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną
odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz wyposażenie i zgubione rzeczy.
2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
3. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w wydarzeniu.
4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora.
5. Uczestnicząc w wydarzeniu akceptuje się warunki niniejszego regulaminu.
6. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych
i niemożliwych do przewidzenia.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
10. Z regulaminem przejazdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę internetową www.gdansk.pl.
Regulamin dostępny jest także u organizatora w trakcie wydarzenia.

