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REGULAMIN

§1  ORGANIZATOR

Informacja o Organizatorze i Administratorze Danych Osobowych

Organizatorem rajdu Bieszczadzki Charytatywny Rajd Rowerowy Lesko 2022 (zwanego dalej
“rajdem”) jest Getready Group Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Michaliny 10/1.

Kontakt: info@getready.pl

Strona internetowa: www.getreadytoride.pl

System zgłoszeniowy: www.system.timedo.pl

§2 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją rajdu jest MPM
Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują
się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

§3 CELE RAJDU

Cele charytatywne – przywrócenie uwagi do problemów dzieci, które ucierpiały od wojny na
Ukrainie.
Zbiórka pieniężna na potrzeby dzieci, które ucierpiały od wojny na Ukrainie, dokonywana przez
Fundacje UNITERS https://www.swietabeztaty.pl/
Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce południowo-wschodniej.
Promowanie szlaków i miejscowości turystycznych w regionie.
Propagowanie zdrowego trybu życia.

§4 TERMIN I MIEJSCE, CHARAKTER RAJDU

20 sierpnia 2022, ul. Bieszczadzka 7, Lesko
Rajd jest imprezą sportowo –  turystyczną, nie ma charakteru wyścigu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca rajdu, przy czym Uczestnik,
zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie
internetowej Organizatora.

http://www.timedo.pl/polityka
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§5 WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI ZGŁOSZENIA
Prawidłowe wypełnienie i zatwierdzenie (wysłanie) elektronicznego formularza zgłoszeniowego
(dostępnego w Systemie Timedo https://system.timedo.pl ) oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do godziny 10:00 w dniu rajdu.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU
#1 Warunkiem udziału Uczestnika w rajdzie jest:
1. Bezwarunkowe stosowanie się do aktualnie obowiązujących zaleceń mających na celu

ochronę przed koronawirusem.
2. Nieodbywanie kary zawieszenia bądź dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu

zgłoszeniowym. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych
osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej
licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

- Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz
rozpowszechnianie w dowolnej formie,

- Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom
egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu
wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w
zakresie jego udziału w rajdzie,

- Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci
multimedialnej,

- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
- Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym,

- Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach
internetowych, plakatach i bilbordach,

- Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
- Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w rajdzie w mediach

społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z
imienia i nazwiska.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom rajdu
sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie
nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

#2 Organizator ustanawia limit Uczestników rajdu na 1000 osób. W przypadku wyczerpania
limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Zgłoszeń.
#3 W trakcie trwania rajdu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia zapiętego kasku
rowerowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy udziału w
rajdzie każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.
#4 Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego
lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w rajdzie.
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#5 Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w rajdzie, oraz że bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność
przyjmując do wiadomości, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w
tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
#6 Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika
poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
#7 Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego elektronicznego formularza
zgłoszeniowego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą
oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
#8 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają
zastosowanie do uczestnictwa w rajdzie, w szczególności zasad fair play.
#9 Uczestnik może wziąć udział w rajdzie pod warunkiem posiadania roweru z obowiązkowym
wyposażeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, którego tekst jednolity
został ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU REZYGNACJI Z KONTYNUOWANIA JAZDY
W przypadku rezygnacji z kontynuowania jazdy po starcie Uczestnik rajdu zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę rajdu, która ma swoje stanowisko przy mecie
rajdu lub telefonicznie (lub SMS) pod numerem +48 514 110 951. W przeciwnym razie
Uczestnik rajdu może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.

WYBÓR I ZMIANA DYSTANSU
Uczestnicy dokonują wyboru dystansu w systemie zgłoszeniowym.
Możliwość zmiany dystansu istnieje do momentu startu. Zmiany dokonać można w biurze rajdu
lub samodzielnie w systemie zgłoszeniowym. Zmiana dystansu może wiązać się z dopłatą w
przypadku jeśli dystans zmienia się na dłuższy.
Zmiana dystansu po starcie może skutkować rozpoczęciem akcji poszukiwania, kosztami której
może zostać obciążony Uczestnik.

UDZIAŁ OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich Formularz Rejestracyjny wypełnia rodzic bądź
opiekun prawny, wyrażający zgodę na udział w rajdzie osoby niepełnoletniej i biorący za nią
odpowiedzialność.
W przypadku rejestracji osób poniżej 13 roku życia (osób, które w dniu rajdu nie ukończyły
jeszcze 13 lat i nie posiadają ograniczonej zdolności do czynności prawnych) istnieje dodatkowo
obowiązek towarzyszenia Uczestnikowi na trasie w trakcie rajdu przez rodzica lub opiekuna
prawnego.
Osoby niepełnoletnie, nieposiadające innego dokumentu uprawniającego do poruszania się
rowerem po drodze publicznej, zobowiązane są posiadać ważną kartę rowerową.

§6 TERMINY ZGŁOSZEŃ I OPŁATY
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Organizator przyjmuje opłaty rejestracyjne kartą poprzez system Przelewy24. Dane do płatności
generowane są w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo. W przypadku chęci zapłaty
gotówką – opłaty przyjmowane są w biurze rajdu w dniu startu.
O terminie wpłaty decyduje moment zaksięgowania na koncie Organizatora.
Zgłoszenia na daną edycję rajdu zamykane są w dniu rajdu o godzinie 10:00. Po tym terminie
nie ma już możliwości zgłoszeń. Wysokość opłaty rejestracyjnej uzależniona jest od terminu
zapisu na Rajd oraz dystansu, przy czym ostateczna jej wysokość uzależniona jest od daty
dokonania płatności, nie zaś od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Opłata rejestracyjna jest przeznaczona w całości na cele charytatywne. Beneficjentem opłat
rejestracyjnych jest Fundacja Uniters KRS 0000881474 Opłata rejestracyjna nie jest
równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
Brak możliwości wystawienia faktury VAT
Prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z udziału w  rajdzie:
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.
Tabela opłat
Dystans Rodzinny:
Dokonanie wpłaty do dnia 12.08, do godziny 23:59 20 PLN
Dokonanie wpłaty do dnia 20.08, do godziny 10:00 30 PLN
Dystans Rekreacyjny:
Dokonanie wpłaty do dnia 12.08, do godziny 23:59 60 PLN
Dokonanie wpłaty do dnia 20.08, do godziny 10:00 80 PLN
Dystans Turystyczny:
Dokonanie wpłaty do dnia 12.08, do godziny 23:59 105 PLN
Dokonanie wpłaty do dnia 20.08, do godziny 10:00 135 PLN
Dzieci i młodzież do 18 lat są zwolnione od opłat rejestracyjnych.

§7  STARTY I META

Starty odbywać się będą co 1 minutę w grupach 10 – osobowych od godziny 8:00 do 10:00 z ul.
Bieszczadzkie 7 w Lesku (obok Basenu Aquarius)
Z racji rekreacyjnego charakteru rajdu, przynależność do grupy startowej nie będzie ustalona z
góry przez Organizatora, należy jednak dostosować swoją godzinę startu do przewidywanego
czasu przejazdu.
Zamknięcie mety nastąpi o godzinie 16:00.

§8 DYSTANSE, ŚWIADCZENIA I PRZEBIEG RAJDU

DYSTANSE I TRASY rajdu
Dystanse
Dystans Rodzinny – około 18 km
Dystans Rekreacyjny – około 65 km
Dystans Turystyczny – około 110 km
trasy dostępne są na stronie getreadytoride.pl
ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
Pamiątkowy medal (dyplom) za ukończenie rajdu,
Dostęp do profesjonalnych fotografii w wysokiej jakości do dowolnego, niekomercyjnego użytku,
Trasa oznakowana strzałkami kierunkowymi (nie trzeba znać terenu),
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Możliwość korzystania z bufetów na trasie rajdu (rozmieszczenie bufetów podane będzie na
stronie organizatora) oraz na mecie, jak również posiłek regeneracyjny po rajdzie,
Zabezpieczenie medyczne i samochód obsługi podążający za ostatnim Uczestnikiem Rajdu.
PRZEBIEG rajdu
Orientacyjny program:
7:00 – 10:00 biuro rajdu,
8:00 – rozpoczęcie startów,
16:00 – zamknięcie mety rajdu.

§9 RUCH DROGOWY

Rajd odbywają się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie
niebezpiecznych stosowne oznakowanie, Służby Mundurowe oraz służby Organizatora mogą
informować o szczególnym zagrożeniu.
Uczestnik musi zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania
pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Uczestnik powinien poruszać się
prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

§ 10 OCHRONA ŚRODOWISKA

Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać
trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w
pobliżu i na trasie rajdu. Uczestnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie
Rajdu poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnik ma obowiązek zamontować numer startowy tak, aby zapewnić jak najlepszą jego
widoczność i nie może ingerować w jego wygląd.
Rajd odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem klęsk żywiołowych lub
innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
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Warszawa, 6 czerwca 2022

Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy: szosowy rekreacyjny rajd

rowerowy ze startem i metą w Lesku - Bieszczadzki Charytatywny Rajd Rowerowy Lesko 2022 w dniu 20 sierpnia

2022

Osobą odpowiedzialną za trasę i służbę porządkową Rajdu jest:

Robert Kania, +48 519 349 703; Nazar Protsiv +48 504 768 386

Z powodu zaangażowania wolontariuszy i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w organizację Rajdu,

szczegółowa lista osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie poszczególnych fragmentów trasy jak i koordynatorów

służby porządkowej znajdować się będzie w dniu imprezy w Biurze Rajdu i u wyżej wymienionej osoby.

Robert Kania
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Program imprezy: szosowy rekreacyjny rajd rowerowy ze startem i metą w Lesku - Bieszczadzki Charytatywny Rajd

Rowerowy Lesko 2022 w dniu 20 sierpnia 2022 wraz ze szczegółowym opisem tras i mapą

MAPA: znajduje się w załączeniu oraz w wersji elektronicznej pod adresem: getreadytoride.pl

PROGRAM:

7:00 - 10:00 biuro rajdu,

8:00 - rozpoczęcie startów,

10:00 - zakończenie startów,

16:00 - zamknięcie mety rajdu,

17:00 - zakończenie rajdu.

OPIS TRASY:

TRASA KRÓTKA - RODZINNA
start z parkingu przy ul. Bieszczadzkiej 7 w Lesku, z którego skręt w lewo w ul. Bieszczadzką w ciągu drogi

wojewódzkiej DW 893

dojazd do ronda, na którym skręt w ul. Józefa Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej DK 84 i dojazd nią do

skrzyżowania z ul. Stawową

skręt w prawo w ul. Stawową i dojazd nią do przysiółka Podstaw w Łukawicy

skręt w prawo w kierunku Bezmiechowej Dolnej i dojazd do cerkwi, za którą (300m) skręt w lewo w kierunku

Monasterca.

dojazd tą drogą do Łukawicy (pomiędzy przystankiem autobusowym a kościołem) i skręt w lewo w kierunku Leska

dojazd do Leska do drogi DK 84 i skręt w lewo w kierunku ronda

z ronda skręt w DW 893 i dojazd do parkingu

TRASA ŚREDNIA - REKREACYJNY

start z parkingu przy ul. Bieszczadzkiej 7 w Lesku, z którego skręt w lewo w ul. Bieszczadzką w ciągu drogi

wojewódzkiej DW 893

dojazd do ronda, na którym skręt w ul. Józefa Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej DK 84 i dojazd nią do

skrzyżowania z ul. Stawową

skręt w prawo w ul. Stawową i dojazd nią do przysiółka Podstaw w Łukawicy
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skręt w prawo w kierunku Bezmiechowej Dolnej i dojazd do cerkwi, za którą (300m) skręt w lewo w kierunku

Monasterca.

dojazd tą drogą do Łukawicy (pomiędzy przystankiem autobusowym a kościołem) i skręt w prawo

następnie przez Załóż dojazd do skrzyżowania z drogą krajową DK 28

skręt w prawo w DK 28 i przez Tyrawę Wołoską i Brzózkę dojazd do skrzyżowania z drogą w kierunku Rozpucia

Skręt w prawo i przez Rozpucie i Zawadkę dojazd do Ropienki Dolnej

Skręt w prawo w kierunku Ropienki i przez Ropienkę, i Wańkową dojazd do mostu na Wańkówce w Olszanicy (500 m

za punktem selektywnej zbiórki odpadów)

Przejazd przez Wańkówkę i skręt w prawo w stronę Bezmiechowej Górnej

Przez Bezmiechową Górną dojazd do posesji numer 17 w Bezmiechowej Dolnej

Skręt w prawo za posesją numer 17 w Bezmiechowej Dolnej w kierunku Monasterca.

dojazd tą drogą do Łukawicy (pomiędzy przystankiem autobusowym a kościołem) i skręt w lewo w kierunku Leska

dojazd do Leska do drogi DK 84 i skręt w lewo w kierunku ronda

z ronda skręt w DW 893 i dojazd do parkingu

TRASA DŁUGA - TURYSTYCZNY

start z parkingu przy ul. Bieszczadzkiej 7 w Lesku, z którego skręt w lewo w ul. Bieszczadzką w ciągu drogi

wojewódzkiej DW 893

dojazd do ronda, na którym skręt w ul. Józefa Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej DK 84 i dojazd nią do

skrzyżowania z ul. Stawową

skręt w prawo w ul. Stawową i dojazd nią do przysiółka Podstaw w Łukawicy

skręt w prawo w kierunku Bezmiechowej Dolnej i dojazd do cerkwi, za którą (300m) skręt w lewo w kierunku

Monasterca.

dojazd tą drogą do Łukawicy (pomiędzy przystankiem autobusowym a kościołem) i skręt w prawo
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następnie przez Załóż dojazd do skrzyżowania z drogą krajową DK 28

skręt w prawo w DK 28 i przez Tyrawę Wołoską i Brzózkę dojazd do skrzyżowania z drogą w kierunku Rozpucia

Skręt w prawo i przez Rozpucie i Zawadkę dojazd do Ropienki Dolnej

Skręt w prawo w kierunku Ropienki, gdzie przed kościołem św. Barbary skręt w lewo w kierunku Brelikowa

Przez Brelików, Wolę Maćkową i Łodynę dojazd do drogi krajowej DK 84 w Brzegach Dolnych przy ośrodku “na

zakręcie”

Skręt w lewo w DK 84 i dojazd do skrzyżowania z DW 896  w Ustrzykach Dolnych

Skręt w lewo w DW 896 i dojazd do Hoszowa, gdzie skręt w prawo w kierunku Równi i powrót do Ustrzyk Dolnych

Przez ulicę Przemysłową dojazd do DK 84

Skręt w prawo w DK 84 i powrót nią przez Brzegi Dolne do Łodyny i dalej do Wańkowej

W Wańkowej skręt w lewo w kierunku Olszanicy i dojazd do mostu na Wańkówce w Olszanicy (500 m za punktem

selektywnej zbiórki odpadów)

Przejazd przez Wańkówkę i skręt w prawo w stronę Bezmiechowej Górnej

Przez Bezmiechową Górną dojazd do posesji numer 17 w Bezmiechowej Dolnej

Skręt w prawo za posesją numer 17 w Bezmiechowej Dolnej w kierunku Monasterca.

dojazd tą drogą do Łukawicy (pomiędzy przystankiem autobusowym a kościołem) i skręt w lewo w kierunku Leska

dojazd do Leska do drogi DK 84 i skręt w lewo w kierunku ronda

z ronda skręt w DW 893 i dojazd do parkingu

Robert Kania
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MAPA DYSTANSU KRÓTKIEGO - RODZINNY
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MAPA DYSTANSU ŚREDNIEGO - REKREACYJNY
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MAPA DYSTANSU DŁUGIEGO - TURYSTYCZNY
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PLAN
Zapewnienia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

podczas organizacji rajdu rowerowego ze startem i metą w Lesku

1. Koordynatorów służby porządkowej tytułowej imprezy stanowią niżej wymienione osoby, posiadające
identyfikatory imienne:

● Robert Kania, tel. +48 519 349 703

● Nazar Protsiv, tel. +48 504 768 386

Osoby te dysponować będą w dniu imprezy szczegółową listą służb porządkowych wraz  z ich rozmieszczeniem.

Służby porządkowe rozmieszczone zostaną na terenie miasteczka zawodów w Lesku

W skład służby porządkowej wchodzą wolontariusze i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Służba porządkowa organizatora imprezy może być również oznaczona dodatkowo np. jednakowe ubiory, kamizelki z

napisem ,,Służba Porządkowa’’ w sposób umożliwiający ich identyfikację od pozostałych uczestników imprezy oraz osób

postronnych.

2. Instrukcja określająca zadania służb porządkowych.

§ 1

SŁUŻBA PORZĄDKOWA ORGANIZATORA IMPREZY

1. Służbę porządkową organizatora imprezy stanowią osoby, które :

● ukończyły 18 lat

● nie były skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa

● dają rękojmię należytego wykonania zadań

● posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań porządkowych w zakresie zapewnienia

bezpieczeństwa

● posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

2. Służba porządkowa winna być oznaczona w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację jej przedstawicieli.

§ 2

OZNACZENIE SŁUŻB PORZĄDKOWYCH ORGANIZATORA IMPREZY

Osoba pełniąca funkcję porządkowego na imprezie ma obowiązek posiadania umieszczonego na widocznym miejscu

identyfikatora zawierającego:

● nazwę organizatora;

● numer identyfikacyjny;

● pieczęć i podpis organizatora.

Służba porządkowa organizatora imprezy może być również oznaczona dodatkowo np. jednakowe ubiory, kamizelki z

napisem ,,Służba Porządkowa’’ w sposób umożliwiający ich identyfikację od pozostałych uczestników imprezy oraz osób

postronnych.
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§ 3

ZADANIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH

Do zadań służb porządkowych należy:

1. Bieżąca współpraca ze służbami mundurowymi zabezpieczającymi imprezę w tym wzywanie osób

poruszających się samochodami, motocyklami oraz rowerami lub innymi pojazdami do zachowania szczególnej

ostrożności.

2. Niezwłoczne informowanie organizatora imprezy za pomocą własnych środków łączności lub za pomocą

środków łączności służb mundurowych uczestniczących w zabezpieczeniu imprezy o wszelkiego rodzaju

utrudnieniach, które wystąpiły na zabezpieczanym odcinku trasy mogących zakłócić przebieg imprezy lub

narazić jej uczestników na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 2 wezwać niezwłocznie sędziów startowych oraz

organizatora imprezy do jej natychmiastowego przerwania oraz poinformować uczestników, których zauważy

o grożącym im niebezpieczeństwie.

4. W przypadku wystąpienia kontuzji lub innego uszczerbku na zdrowiu uczestnika imprezy udzielenie mu

natychmiastowej pomocy w możliwym zakresie oraz za pomocą środków łączności niezwłoczne wezwanie

specjalistycznej pomocy medycznej stanowiącej zabezpieczenie imprezy – telefon alarmowy organizatora:

+48 514 110 951

5. Pracownik służby porządkowej obowiązany jest ująć osobę stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia lub

zdrowia ludzkiego i niezwłocznie przekazać Policji. Po ujęciu osoby pracownik służby porządkowej jest

obowiązany

● poinformować osobę o przyczynach ujęcia,

● sprawdzić, czy osoba ujęta posiada „niebezpieczne przedmioty”,

● odebrać „przedmioty” i przekazać je Policji.

6. Pracownik służby porządkowej obowiązany jest usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które

swoim zachowaniem zakłócają tę imprezę.

§ 4

STOSOWANIE SIŁY PRZEZ SŁUŻBĘ PORZĄDKOWĄ

Podejmując czynności o których mowa w § 3 ust. 5 i 6 niniejszej instrukcji pracownik służby porządkowej, będący

pracownikiem agencji ochrony osób i mienia może użyć siły fizycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 20

sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 ,poz.740) i przepisach wydanych na jej podstawie. Służba

porządkowa w przypadku stwierdzenia konieczności użycia siły zwraca się o pomoc do organów uprawnionych do użycia

siły: policji, straży miejskiej lub agencji ochrony osób i mienia.

§ 5

UDZIELANIE POMOCY PRZEZ SŁUŻBĘ PORZĄDKOWĄ
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Pracownik służby porządkowej jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy medycznej w granicach dostępnych środków

i w zakresie posiadanej wiedzy osobie ujętej, która ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytomność, a także na

prośbę tej osoby oraz niezwłocznie wezwać pomoc medyczną zapewnioną przez organizatora imprezy.

§ 6

CZYNNOŚCI DOKUMENTACYJNE

Przebieg czynności, o których mowa w § 4 dokumentuje się notatką służbową, która powinna zawierać:

● dane osoby w stosunku do której zostały podjęte czynności;

● określenie czasu, miejsca i rodzaju tych czynności;

● przyczyny i skutki ich podjęcia;

● imiona i nazwiska pracowników służby porządkowej, którzy dokonali tych czynności.

3. Rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8 oraz miejsce ich rozlokowania.

Do zabezpieczenia trasy Imprezy zostaną użyte:

● białe strzałki na niebieskim tle na trasie rajdu- 2000 szt

● płotki imprezowe w ilości 10 szt - w bezpośredniej bliskości startu i mety

4. Rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego  imprezy

Imprezę pod względem medycznym zabezpieczać będą 2 karetki typu P zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o

Państwowym Ratownictwie Medycznym, 2 mobilne zespoły ratunkowe zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o

Państwowym Ratownictwie Medycznym, punkt medyczny na mecie rajdu zgodny z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o

Państwowym Ratownictwie Medycznym.

W biurze rajdu znajdować się będzie gaśnica - 6kg proszku gaśniczego ABC 43A, 233B, C

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

5. Sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy

Tabliczka lub grupa tabliczek formatu A4, koloru czerwonego z białymi wykrzyknikami.

W miejscach szczególnie niebezpiecznych dodatkowo nad bezpieczeństwem czuwać będzie służba porządkowa.

6. Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie.

Pojazdy upoważnione do poruszania się na trasie Rajdu posiadać będą identyfikatory z logo Organizatora.

7. Rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu

publicznego

Pojazdy upoważnione do poruszania się na trasie Rajdu posiadać będą identyfikatory z logo Organizatora.

8. Organizacja łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy
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Kontakt między organizatorem imprezy a Policją będzie możliwy za pomocą sieci komórkowej pod numerami telefonów:

Robert Kania - +48 519 349 703, Nazar Protsiv - +48 504 768 386

Komenda Powiatowa Policji w Lesku, Przemysłowa 24, 38-600 Lesko, tel. 47 829 23 10

Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych, 29 Listopada 33, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel 47 829 43 99

Numer alarmowy do pomocy medycznej na trasie rajdu - uzupełnij numer telefonu

9. Sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w

trakcie jej trwania

O planowanych utrudnieniach w ruchu drogowym poinformowano pisemnie Komendanta Powiatowego Państwowej

Straży Pożarnej oraz Dyrekcję Szpitala Przedsiębiorstwa Komunikacji Publicznej również zostały poinformowane o

mogących wystąpić utrudnieniach w ruchu drogowym w czasie organizacji rajdu.

Informacje o utrudnieniach w związku z organizowanym Rajdem zostaną podane do wiadomości osobom mieszkającym

w bezpośrednim sąsiedztwie trasy Rajdu  na tablicach ogłoszeń.

Robert Kania
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Warszawa, 6 czerwca 2022

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

1 Maja 22

38-700 Ustrzyki Dolne

oraz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Wincentego Witosa 60

38-500 Sanok

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

aleja Jana Pawła II 2

38-600 Lesko

Informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym

 W związku z organizacją dnia 20 sierpnia 2022 przez GETREADY GROUP sp. z o.o. Rajdu Rowerowego

Bieszczadzki Charytatywny Rajd Rowerowy Lesko 2022 ze startem i metą w Lesku – informuję, że planowany jest w tym

dniu start około 1000 Uczestników. Prosimy o przygotowanie się na utrudnienia w ruchu drogowym (wzmożony ruch

drogowy) zgodnie z załącznikami.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami i odesłanie potwierdzonej kopii wpłynięcia

pisma. Pozostaję w gotowości do odpowiedzi na Państwa pytania.

Robert Kania
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
29 Listopada 57
38-700 Ustrzyki Dolne

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital Specjalistyczny w Sanoku
800-lecia 26
38-500 Sanok

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpital Powiatowy
ul. Kochanowskiego 2
38-600 Lesko

Informacja o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym

oraz podwyższonym ryzyku pacjentów urazowych

 W związku z organizacją dnia 20 sierpnia 2022 przez GETREADY GROUP sp. z o.o. Rajdu Rowerowego

Bieszczadzki Charytatywny Rajd Rowerowy Lesko 2022 ze startem i metą w Lesku – informuję, że planowany jest w tym

dniu start około 1000 Uczestników. Prosimy o przygotowanie się na utrudnienia w ruchu drogowym zgodnie

z załącznikami oraz na ewentualne przyjęcie większej ilości pacjentów z urazami.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi materiałami i odesłanie potwierdzonej kopii wpłynięcia

pisma. Pozostaję w gotowości do odpowiedzi na Państwa pytania.

Robert Kania
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Zobowiązanie organizatora

do przywrócenia  pasa drogowego do poprzedniego stanu

Jako organizator Rajdu Rowerowego Bieszczadzki Charytatywny Rajd Rowerowy Lesko 2022 ze startem i

metą w Lesku zobowiązuję się do bezzwłocznego przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie

imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych, będącego następstwem imprezy do ich

bezzwłocznego naprawienia.

Robert Kania
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako organizator imprezy pod nazwą Bieszczadzki Charytatywny Rajd Rowerowy - Lesko 2022

spełniam warunki określone w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Jako organizator zobowiązuję się do weryfikacji liczby osób uczestniczących w wydarzeniu sportowym poprzez

organizację elektronicznych zgłoszeń do imprezy oraz przestrzegania i kontroli przestrzegania przez Uczestników

aktualnie obowiązujących w tym dniu zaleceń i wytycznych sanitarnych.

Robert Kania


