
 

REGULAMIN PRZEJAZDU ROLKOWEGO „TAJEMNICZY OGRÓD” 

W DN 9.07.2022 R. 

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I CELE PRZEJAZDU 

1. Przejazd jest organizowany pod nazwą „Przejazd rolkowy Tajemniczy Ogród”, zwany 

w dalszej części Regulaminu: Przejazdem.  

 

2. Organizatorem Przejazdu jest Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s 

w Wysokim, Wysokie ul. Rudnicka 36, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany w dalszej 

części Regulaminu: Organizatorem.  

 

3. Przejazd zostanie przeprowadzony na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w dn. 

9.07.2022 r. 

 

4. Celem Przejazdu jest: 

a) popularyzacja jazdy na rolkach jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu 

oraz integracji rówieśniczej i rodzinnej, 

b) rozbudzanie kreatywnego myślenia wśród mieszkańców gminy Międzyrzec 

Podlaski, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 

c) edukacja o klasyce kultury europejskiej – powieści „Tajemniczy ogród” autorstwa 

Frances Hodgson Burnett oraz jej filmowej adaptacji o tym samym tytule  

w reżyserii Marka Mundena, 

d) aktywizacja i integracja różnych środowisk i mieszkańców gminy Międzyrzec 

Podlaski. 

 

§2. 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PRZEJEŹDZIE 

1. Przejazd rozpocznie się o godz. 19:00 pod Szkołą Podstawową im. Henryka 

Sienkiewicza w Halasach (adres: Halasy 41, 21-560 Międzyrzec Podlaski) – przejazd 

do działki Halasy 80 i powrót pod wyżej wymienioną Szkołę Podstawową w 

Halasach. Planowana godzina zakończenia przejazdu: 19:30. 

2. Długość trasy przejazdu wynosi ok. 3,2 km, a jej wizualizacja znajduje się na mapie 

stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Kolumna rolkarzy kierowana jest wyznaczoną trasą, ewentualna zmiana trasy może 

być podyktowana nagłą sytuacją wprowadzoną przez funkcjonariuszy policji.  

4. Osoby biorące udział będą poruszały się prawą stroną jezdni. 

5. Całość przejazdu koordynuje i zabezpiecza policja i straż pożarna.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frances_Hodgson_Burnett


6. Łączność odbywać się będzie za pomocą telefonów komórkowych.  

7. Uczestnikiem Przejazdu mogą być osoby w każdym wieku, zarówno dzieci, młodzież 

jak i dorośli, które posiadają podstawowe umiejętności poruszania się na rolkach 

(w szczególności: hamowanie). 

8. Warunkiem uczestnictwa w Przejeździe jest wypełnienie Karty Rolkarza, stanowiącej 

Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Kartę Rolkarza można wypełnić 

w miejscu zbiórki lub pobrać ze strony www Organizatora, wypełnić wcześniej 

i dostarczyć na start Przejazdu. Karta Rolkarza zawiera zgodę Rodzica (Opiekuna 

Prawnego)  osoby niepełnoletniej  na udział w Przejeździe. 

9. W przejeździe nie mogą brać udziału osoby pod wpływem alkoholu i innych środków 

odurzających. 

10. Osoby biorące udział w przejeździe winny stosować się do obowiązujących przepisów 

ruchu drogowego oraz reagować na polecenia funkcjonariuszy policji i osób 

odpowiedzialnych. 

11. Grupę rolkarzy prowadzi samochód komisariatu policji. Grupę zamyka samochód 

straży pożarnej. 

12. Na czele i końcu kolumny jadą na rolkach porządkowi wyznaczeni przez 

Organizatora. 

13. Z boku kolumny porusza się samochód Organizatora z nagłośnieniem.  

W samochodzie tym znajduje się pomoc medyczna. 

14. Wzdłuż trasy na skrzyżowaniach przejazd zabezpieczać będą policjanci.  

15. W przypadku gdy rolkarz nie będzie w stanie kontynuować jazdy będzie musiał zejść 

z trasy na pobocze, zgłaszając ten fakt osobie porządkowej. 

16. Całość Przejazdu rolkarzy będzie ubezpieczona przez Organizatora. 

 

§3. 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

Przystępując do Przejazdu i akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na 

przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia Przejazdu. Zasady przetwarzania danych osobowych 

zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony 

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Organizatora 

www.gokmiedzyrzec.pl. 

http://www.gokmiedzyrzec.pl/

