REGULAMIN
EUROPEAN PEACE RIDE 2022
3-4 / 09 / 2022
Organizator
CSM Chemnitzer Sportförderungs- und Marketinggesellschaft mbH
z siedzibą w 09224 Chemnitz, Hofer Str. 39
USt-Ident-Nr. DE346428278, Steuer-Nr. 215/107/02333
Nazwa, termin i miejsce wydarzenia
Przejazd kolarski pod nazwą European Peace Ride 2022 (w dalszej części Regulaminu: EPR 2022)
odbywa się w dniach 3-4 września 2022 na trasie obejmującej dwa etapy:
Wrocław–Mladá Boleslav (3 września) / Mladá Boleslav–Chemnitz (4 września).
Charakter wydarzenia
EPR 2022 to niekomercyjne przedsięwzięcie nawiązujące do historii Wyścigu Pokoju, polegające
na wspólnym pokonaniu trasy z Wrocław–Mladá Boleslav–Chemnitz przez peleton złożony z
cyklistek i cyklistów z Niemiec, Polski i Czech - łącznie 120 osób. EPR 2022 jest realizowany się w
ramach przygotowań Chemnitz do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2025, jako projekt
współpracy transgranicznej w dziedzinie sportu i kultury aktywnie wspierający ideę pokoju.
Cele European Peace Ride 2022
Popularyzacja i wspieranie idei pokojowej poprzez realizację międzynarodowego wydarzenia
sportowo-kulturalnego łączącego trzy sąsiadujące kraje.
Przywołanie pamięci i legendy Wyścigu Pokoju w kontekście sportowym i społecznym.
Promocja międzyregionalnej współpracy na pograniczu polsko-czesko-niemieckim.
Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku w polsko-czesko-niemieckim
obszarze transgranicznym Dolnego Śląska, Saksonii i czeskich.
Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej.
Poszerzenie współpracy w rachach sieci ECoC Family - dawnych, aktualnych i obecnych
Europejskich Stolic Kultury.
Propagowanie bezpieczna integracja po doświadczeniach okresu ograniczeń pandemicznych.
Trasa EPR 2022
Szczegółowa trasa wraz z opisem oraz śladem w formacie GPX jest opublikowana na stronie
https://peace-ride.com/epr-2022.
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Warunki uczestnictwa
Łączna liczba uczestniczek i uczestników EPR 2022 wynosi do 150 osób.
EPR 2022 jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, mających w dniu startu ukończone 18 lat.
Uczestnictwo w EPR 2022 odbywa się na zaproszenie Organizatora.
Uczestnictwo w EPR 2022 jest nieodpłatne.
Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów uczestnictwa w wydarzeniu, w tym pakiet
startowy, nocleg i wyżywienie w dniach 2-4.09.2022, z wyjątkiem kosztów dojazdu na miejsce
startu uczestniczek/uczestników z Polski.
Uczestnictwo w EPR 2022 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie przed startem przedłożonego przez Organizatora
oświadczenia związanego z ryzykiem, którego wzór zostanie opublikowany na stronie
peace-ride.com nie później, niż na 14 dni przed startem.
Uczestnikom zaleca się posiadanie indywidualnych ubezpieczeń OC oraz NNW.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wskazówek i poleceń Organizatorów
oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń i decyzji służb zabezpieczających przejazd.
Ramowy program wydarzenia
2.09.2022
Inauguracja, część oficjalna i artystyczna / Park Południowy, Wrocław
3.09.2022 – Etap I
Start ul. Waligórskiego, przejazd etapu Wrocław - Mladá Boleslav / Spotkanie integracyjne
4.09.2022 – Etap II
Start tř. Václava Klementa 294, przejazd Mladá Boleslav – Chemnitz / Impreza finałowa
Ruch drogowy
W miejscu startu obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu.
Poza miejscem startu na całej trasie EPR 2022 będzie się odbywać przy otwartym ruchu
drogowym regulowanym dynamicznie przez Policję oraz marshalli EPR.
W wyznaczonych w ustaleniu z Policją miejscach szczególnie niebezpiecznych trasa będzie
zabezpieczana przez strażaków PSP/OSP.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wynikające ze
zdarzeń losowych lub niedających się przewidzieć okoliczności.
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Dbałość o przyrodę i środowisko
Uczestniczki i uczestnicy muszą bezwzględnie szanować środowisko naturalne i nie mogą
zanieczyszczać trasy przejazdu, poza wyznaczonymi strefami regeneracji.
Postanowienia końcowe
– Uczestnik zgadzając się na udział oświadcza, że:
Zapoznał się i akceptuję regulamin EPR2022.
Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych.
Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości,
że udział wiąże się 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. Start w rajdzie oznacza, że
uczestniczka/uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w
wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując na własną odpowiedzialność.
Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą
może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.
Zgłaszając chęć udziału w EPR2022 wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji
na nieograniczone w czasie wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprez Organizatorów, udostępniania sponsorom oraz
partnerom w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na
promocyjnych materiałach drukowanych Organizatorów, w prasie, na stronach internetowych
oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek
uczestnictwa w rajdzie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy osoby niestosującej się do zasad
określonych niniejszym regulaminem lub zachowującej się niezgodnie z przyjętymi ogólnie
normami. Osoba taka zostanie odwieziona w docelowe miejsce etapu w samochodzie
Organizatora.
W przypadku niemożności dotrzymania tempa reszcie peletonu, uczestnik zostanie dowieziony w
docelowe miejsce etapu w samochodzie Organizatora.
– Uczestnik zobowiązuje się do:
Przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako
usprawiedliwienie).
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Jazdy w ustalonym porządku, w przypisanej grupie, nie więcej niż dwie osoby (dwa rowery, para
rowerów) obok siebie.
Jazdy z zachowaniem ogólnych zasad ruchu drogowego, blisko prawej krawędzi jezdni i
nieprzekraczania osi jezdni, jeśli jest ona wyznaczona znakami poziomymi.
Niewyprzedzania pozostałych uczestników wydarzenia na całej długości trasy.
Uczestnictwa w odprawie realizowanej przez Organizatora online, w języku angielskim.
Samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
Posiadania przez cały czas trwania imprezy odpowiedniego dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość, uprawniającego do przekraczania granic Polski, Czech i Niemiec.
Zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Realizowania w trakcie imprezy poleceń Policji, Organizatorów oraz służb porządkowych.
Jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie (brak odstępstw od tej reguły).
Kulturalnego zachowywania się.

Wersja Regulaminu: 11.08.2022

Chemnitzer Sportförderungs- und Marketinggesellschaft mbH
Hofer Str. 39 | 09224 Chemnitz

USt-Ident-Nr. DE346428278
Steuer-Nr. 215/107/02333

peace-ride.com
fit4bike.de

