
Regulamin MEMORIAŁU O.  HIOBA ŚRODOWSKIEGO 

1. Cel rajdu rolkowo - rowerowego: 
 

- uczczenie osoby o. H. Środowskiego 

- popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego; 

 

2. Organizator: 

 

Stowarzyszenie Kultura i Turystyka dla Młodych KUL-TUR-a 

oo. franciszkanie z Parafii w Choczu 

        Partnerzy: 

 

- Urząd Miejski Gminy Chocz 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu 

 

3. Termin i miejsce 
- 12.07. 2016 r., godz. 19.00 – 20.30; 

 

4.  Dystans i trasa 

Dystans - 4000 m., na trasie biegu wolontariusze i strażacy w oznakowanych kamizelkach.   
Trasa:       start:    ul. J. Słowackiego 

ul. Zapłocie 

ul. B. Wieczorka, 

ul. Łąkowa 

do Józefowa do sali OSP (odpoczynek) 

i droga powrotna tą samą trasą tzn. ul. Łąkową do placu zieleni przy ul. B. Wieczorka ( gdzie będzie 

zakończenie rajdu). 

Stanowisko pierwszej pomocy medycznej (przy wlocie na ul. Łąkową; w  wozie strażackim; 

za uczestnikami rajdu będzie mobilne stanowisko pierwszej pomocy) – odpowiedzialna Straż 

Pożarna OSP Chocz oraz ratownik medyczny Adam Kaźmierski. 
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na ulicach: 

Jan Woldański 

 

6. Uczestnictwo 
W rajdzie uczestniczyć mogą: 

 Wszystkie chętne osoby popierające idee zawarte w celach niniejszego Memoriału; 

 Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.  

Udział w rajdzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 Uczestnicy do lat 18 muszą mieć zgodę rodzica/opiekuna na udział w rajdzie. 

 Uczestnicy do lat 10 powinni być pod opieką osoby dorosłej (na zgodzie dziecka 

powinno być nazwisko opiekuna podczas rajdu) 
 Warunkiem dopuszczenia do rajdu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  

W rajdzie nie mogą uczestniczyć: Osoby, którym organizator lub oznakowany 

przedstawiciel organizatora odmówi prawa uczestnictwa (celem zachowania 

bezpieczeństwa). Przedstawiciel organizatora nie musi podawać wtedy przyczyny, dla 

której odmówił udziału w imprezie danej osobie.  

7. Zgłoszenia 
-  formularz zgłoszeniowy należy przekazać w dniach od 22.06. do 07.07. 2016 r. do pań: 

Anny Mielcarek, Anetty Orlickiej, Elżbiety Kornackiej (w roku szkolnym w szkole w 

Choczu); lub u oo. Franciszkanów w zakrystii;  

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych. 



Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

wewnętrznych organizatora, także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w 

materiałach informacyjnych (m.in. na stronie szkoły, gminy i parafii). 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu,  które mogą 

zostać przedstawione na stronie internetowej szkoły, parafii bądź zostaną podane do 

wiadomości przed startem w dniu imprezy. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Rajdu, 

wynikające z winy uczestników. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania 

imprezy.  

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z 

przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników 

za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 

przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą 

odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator. 

Osoby odpowiedzialne z organizatorów: 

Elżbieta Kornacka 

o. Medard Hajdus 

 

w dzień rajdu będzie można jeszcze złożyć zgłoszenie przed  kościołem klasztornym; 

każdy uczestnik zabiera sobie butelkę z piciem; 

 


