REGULAMIN -AKCJI PLENEROWEJ

49 BIELSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO POD PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 24.04.2022
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany na podstawie Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829, z 2014 r. poz. 693).
2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania akcji będą przebywać na
terenie, na którym przeprowadzana jest akcja. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie
trwania akcji obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa akcji poprzez określenie zasad zachowania się
osób obecnych na akcji i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest akcja.
4. Organizator wydarzenia deleguje konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o
zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5. Organizator zobowiązuje się zapewnić dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji
wydarzenia:
a) zebranie danych kontaktowych od obsługi wydarzenia; b) obowiązkowe maseczki u wszystkich
pracowników i obsługę, szczególnie mających kontakt z publicznością; c) dezynfekcja dłoni przy wejściu
na teren imprezy i wyjściu; d) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
e) wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji; f)
szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na
imprezie; g) harmonogram organizacji wydarzenia, jest zaplanowany tak, aby jak najmniejsza liczba osób
pracowała w jednym czasie w jednym miejscu; h) osoby biorące udział w organizacji wydarzenia
zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do
pracy; i) poszczególne działania przeprowadzane będą z dostosowaniem odległości 1,5 tam, gdzie będzie
to możliwe. j) organizator zapewnia regularną dezynfekcję powierzchni używanych przez osoby
uczestniczące w imprezie, z którymi mają bezpośredni kontakt.
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
1.

1.

TERMIN, MIEJSCE I DŁUGOŚĆ TRASY Start rajdu: 24.04.2022 r. godz. 9.30 z Placu
Ratuszowego w Bielsku-Białej, półmetek w Czechowicach-Dziedzicavh na terenie MOSiR .
Zakończenie rajdu w Bielsku-Białej Park Słowackiego. Długość trasy ok. 28 km.
Wstęp poprzez zapisy i opłatę startową bez udziału publiczności.

3. Osoby małoletnie uczestniczą w akcji na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę.
4. Uczestnicy akcji oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie wydarzenia obowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej akcji, a w
szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli
Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
4. Uczestnik akcji przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i
odpowiedzialność.
5. Uczestnik akcji ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na
terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w
mieniu organizatora.

6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z
poniższą instrukcją:
Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas wydarzenia zobowiązany jest: - powiadomić
Organizatora lub służby porządkowe Organizatora wydarzenia- powiadomić osoby bezpośrednio
zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
7. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i
imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie
Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
8. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na
teren, na którym odbywać się będzie Impreza. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego
organizator Imprezy może wezwać uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku
dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i
zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania. Organizator może
odmówić wstępu na imprezę osobie, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych
powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe
lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w
szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w
zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
10. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
11. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu
jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest obowiązany przestrzegać
oraz o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na
terenie wydarzenia.
12. W powyższej komunikacji organizator wydarzenia wykorzysta wszystkie dostępne kanały
informacyjne.
13. Na terenie wydarzenia dostępne będą środki do dezynfekcji oraz ogłoszenia informacyjne
przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.
14. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:
1. Zachowanie higieny stref dla uczestników oraz zaplecza będzie uwzględniać: a) środki do mycia i
dezynfekcji dostępne na terenie imprezy
b) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami
zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;
15. Prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej i warsztatowej podczas wydarzenia:
1. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej cateringowej, wydającej wydzielone indywidualnie porcje z
istniejącego punktu gastronomicznego.
2. Organizator zapewnia pracownikom i obsłudze środki do dezynfekcji rąk.
3. Pojemniki z płynem dezynfekującym zostaną zapewnione przy punktach kontaktu z uczestnikami.
4. Będzie się odbywać częste dezynfekowanie lad i stołów, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę
dezynfekcji stanowiska obsługi. Systematyczna dezynfekcja rąk.

15. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub
obsługi wydarzenia - Organizator powiadomi o tym placówkę Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej.
16. Niniejszy Regulamin jest dostępny: a. na stronie internetowej Organizatora – www.btcbb.pl b. na
Terenie Imprezy.
17. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
19. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
25. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 24.04.2022roku.

