
 
 
 
 

Regulamin V Parady Rowerowej 
Lublin 30 maja 2015 

 
 
1. Organizatorami Parady są Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego. 
  
2. Parada Rowerowa jest imprezą o charakterze rekreacyjno-turystycznym. 

 
3. Trasa przejazdu obejmuje: START: Plac Łokietka, Lubartowska, Tysiąclecia, Unii Lubelskiej, Lubelskiego Lipca ’80, 
Młyńska, Krochmalna, Jana Pawła II, Filaretów, Zana, Wileńska, Głęboka, Narutowicza, Wróblewskiego, Krakowskie 
Przedmieście, Plac Łokietka (META). 

 
4. Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest dostarczenie uzupełnionej karty zgłoszeniowej, okazanie dokumentu 
tożsamości oraz ew. deklaracji rodziców osoby niepełnoletniej do punktu rejestracyjnego w dniu 30 maja 2015 
w godz. 12.00-14.00 na Placu Łokietka w Lublinie. Dokumenty będą możliwe do pobrania na stronie 
internetowej www.lrot.pl lub w punkcie rejestracyjnym w dniu imprezy. 
 
5. Udział w Paradzie jest nieodpłatny, pierwsze 500 osób otrzyma zestawy upominkowe. 
 
6. W Paradzie Rowerowej mogą wziąć udział: 

 Osoby pełnoletnie,  

 Osoby poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność, 

 Osoby poniżej 18 roku wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 
 
7. Ubezpieczenie NNW dla Uczestników Parady we własnym zakresie. 
 
8. Organizator Parady nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w 
czasie przejazdu. 
 
9. Osoby niepełnoletnie chcące wziąć udział w Paradzie oprócz stosownego zezwolenia na przejazd muszą 
posiadać także deklarację zwalniającą organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek 
nieszczęśliwego wypadku w czasie przejazdu. Deklarację taką winni przygotować rodzice osoby niepełnoletniej 
(plik dostępny na stronie www.lrot.pl). 
 
10. W czasie przejazdu wszyscy uczestnicy Parady zobowiązani są przestrzegać przepisy ruchu drogowego, 
jechać wyznaczoną trasą oraz zachować jak najdalej idącą ostrożność. 
 
11. W razie wypadku osoby biorące udział w Paradzie zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia 
służb porządkowych Organizatora lub Zespołu Medycznego. 
 
12. Uczestnicy Parady zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów, unikania gwałtownych 
przyspieszeń jak i hamowania, zakładana średnia prędkość przejazdu wynosi 16 km/h. 
 
13. Wszyscy uczestnicy Parady zobowiązani są do wykonywania na trasie Parady poleceń służb porządkowych 
Organizatora, Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w szczególności w sytuacjach stwarzających 
zagrożenie innych uczestników Parady.  
 
14. Organizator zabezpiecza udział w Paradzie zespołu medycznego (karetka z kierowcą oraz dwóch 

ratowników). 

 

15. Za służby porządkowe Organizatora uważa się osoby ubrane w koszulki z widocznymi napisami 
„Organizator”. 
 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.lrot.pl/

