
REGULAMIN PARADY ROWEROWEJ „OD BICYKLA DO ELEKTRYKA” 

1. Parada Rowerowa to rodzinna impreza rekreacyjna inaugurująca Europejski Tydzień 

Zrównoważonego Transportu w mieście Kielce. 

2. Współorganizatorami Parady Rowerowej są Urząd Miasta Kielce oraz Targi Kielce S.A. 

3. Parada Rowerowa odbędzie się w dniu 15.09.2018 w godzinach- Początek: 11:00  

Koniec: 12:00. W związku z procesem rejestracji zaleca się przybycie o około godzinę 

wcześniej. 

4. Trasa przejazdu przebiega następująco: (Start)Rynek-Duża-Sienkiewicza-Paderewskiego-

Żytnia-Żelazna-Gosiewskiego-1 Maja-Batalionów Chłopskich-Targi Kielce(META). 

5. Podczas wydarzenia, a także bezpośrednio przed nim i po nim zabrania się wznoszenia haseł i 

okrzyków politycznych, religijnych, a także demonstrowania sympatii i antypatii, czy też 

przynależności politycznej poprzez ubiór lub inne przedmioty. Osoby naruszające ten zakaz 

zostaną wykluczone z Parady. 

6. Interpretacja przepisów zawartych w regulaminie należy tylko i wyłącznie do Organizatora i 

Współorganizatora. 

7. Aby wziąć udział w Paradzie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie 

Targów Kielce i zgłosić się z papierowym potwierdzeniem otrzymanym drogą email oraz 

dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) w dniu startu na kieleckim 

Rynku lub wypełnić taki formularz w punkcie rejestracyjnym przed startem Parady na 

kieleckim Rynku. 

8. Punkt rejestracyjny na kieleckim Rynku otwarty będzie w dniu Parady od godziny 9:00. 

9. Osoby w wieku od 10 do 18 roku życia uczestniczące w Paradzie obowiązane są posiadać 

kartę rowerową. 

10. Osoby przed 16 rokiem życia mogą uczestniczyć w paradzie tylko i wyłącznie pod opieką i za 

zgodą opiekuna prawnego. 

11. Osoby po 16 roku życia, a poniżej 18 roku mogą uczestniczyć w Paradzie wyłącznie za 

pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe lub inne zaistniałe podczas 

dojazdu na start Parady Rowerowej „Od bicykla do elektryka”, a także po dojechaniu Parady 

Rowerowej do Targów Kielce S.A. 

13. Aby uczestnik Parady mógł prowadzić swój rower w halach Targowych oraz bezproblemowo 

opuścić teren Targów musi oznaczyć rower w punkcie rejestracyjnym na kieleckim Rynku (od 

godziny 9:00 w dniu 15.09.2018r.) 

14. Każdy uczestnik PARADY ROWEROWEJ zobowiązany jest używać podczas przejazdu kask 

rowerowy. 

15. Organizator/Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas 

przejazdu Parady Rowerowej z kieleckiego Rynku do Targów Kielce. 

16. Uczestnicy Zgłaszający się i wypełniający formularz rejestracyjny Parady Rowerowej 

akceptują warunki niniejszego Regulaminu. 

17. Opiekunowie prawni/rodzice osób poniżej 18 roku życia ponoszą pełną odpowiedzialność za 

stan zdrowia swoich dzieci, sprawność techniczną rowerów, na których będą się poruszać 

podczas Parady, a także ich umiejętność jazdy na rowerze. 

18. Organizatorzy zalecają posiadanie dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia NW. 



19. Organizatorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy jakich mogą doznań 

uczestnicy Parady w trakcie przejazdu. 

20. Podczas przejazdu wszyscy uczestnicy Parady zobowiązani są przestrzegać przepisów ruchu 

drogowego, jechać tylko i wyłącznie wyznaczoną trasą oraz zachować szczególną ostrożność. 

21. W przypadku kolizji/wypadku osoba/osoby biorące udział w Paradzie zobowiązane są do 

natychmiastowego powiadomienia osób reprezentujących Organizatorów. 

22. Podczas przejazdu uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu 

drogowym, w szczególności zabrania się gwałtownego, nieuzasadnionego hamowania, 

gwałtownego przyśpieszania lub zajeżdżania drogi innym uczestnikom. Ponadto każdy 

uczestnik zobowiązuje się do poruszania się w grupie rowerzystów biorących udział w 

Paradzie. 

23. Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatorów lub służb – 

w szczególności Policji. 

 


