PRAVIDLÁ POĽSKO-SLOVENSKEJ CYKLISTICKEJ TÚRY
Obec Czarny Dunajec, 18. 6. 2018
Cieľ túry:
1) Podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného regiónu.
2) Popularizácia cykloturistiky ako aktívnej formy trávenia voľného času a propagovanie Historickokultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier.
3) Oboznámenie účastníkov s cyklistickými trasami a kultúrnymi aj krajinnými hodnotami obce
Czarny Dunajec.
Túra sa organizuje v rámci projektu s názvom „Na bicykli po kultúrnom a prírodnom dedičstve
pohraničia“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Organizátor:
Gmina Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
www.czarny-dunajec.pl
tel. +48 182613540
e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl
Osobou zodpovednou za organizáciu túry je Jacek Piotrowski jpiotrowski@czarny-dunajec.pl
Dátum, miesto a charakteristika túry:
Túra sa bude konať 18. júna 2018 (pondelok)
Zraz účastníkov o 9.30 hod. – Ciche Górne/Dutkówka na hranici obcí Czarny Dunajec a Poronin
Štart – 10.00 hod.
Cieľ – okolo 11.30 hod. – Základná škola č. 1 v Cichom
Dĺžka trasy: 9 km
Povrch trasy túry: asfaltová/spevnená poľná cesta. Trasa vedie miestnymi cestami označenými
v rámci projektu s názvom „Na bicykli po kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničia“
spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Pravidlá účasti:
1) Účasť na túre je bezplatná.
2) Účastníkmi cyklistickej túry môžu byť žiaci zo základných škôl z územia obce Czarny Dunajec,
Poronin, Kościelisko, mesta Zakopane, Trstená, Dolný Kubín, obce Suchá Hora, Liesek, Hladovka,
ktorí budú mať písomný súhlas rodičov alebo opatrovníkov.
3) Žiaci sa môžu pohybovať iba pod dohľadom svojich učiteľov.
4) Školské tímy určia dozor zodpovedný za jednotlivé skupiny – kolóny účastníkov túry, ktorý bude
zodpovedať za dodržiavanie zásad cestnej premávky a pravidiel túry.
5) Organizátor túry nezabezpečuje starostlivosť o neplnoletých účastníkov túry.
6) Neplnoleté osoby, staršie ako 10 rokov, musia mať cyklistický preukaz.
7) Každý účastník sa na túre zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Za neplnoletých účastníkov plne
zodpovedajú rodičia alebo opatrovníci.
8) Neplnoletí účastníci túry sú povinní predložiť súhlas s účasťou na túre podpísaný rodičmi alebo
opatrovníkmi podľa vzoru priloženého k pravidlám.
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9) Účastníci túry musia byť oblečení primerane k poveternostným podmienkam v deň túry. Počas
túry sa odporúča používať ochrannú prilbu.
10) Každý z účastníkov túry musí mať technicky funkčný bicykel – jeho povinnú výbavu určuje
nariadenie ministra infraštruktúry z 31. decembra 2002 o technických podmienkach vozidiel
a rozsahu ich povinnej výbavy (Dz.U. [Zbierka zákonov] z roku 2003 č. 32, pol. 262 v znení
neskorších predpisov).
11) Účastníci túry sú povinní oboznámiť sa s obsahom pravidiel túry a dodržiavať ich.
Pravidlá pohybu na trase túry:
1) Túra sa bude konať za neobmedzenej cestnej premávky (pre vozidlá aj iných účastníkov cestnej
premávky).
2) Účastníci túry sa pohybujú v súlade so zásadami cestnej premávky.
3) Na čele túry ide sprievodca, ktorý určuje rýchlosť a smer jazdy. Za sprievodcom idú ostatní
účastníci túry organizovaní v kolónach.
4) Na konci skupiny ide osoba vo výstražnej veste s nápisom „KONIEC TÚRY“.
5) Účastníci sa pohybujú po pravej strane cesty, vo vzdialenosti 30 – 50 cm od jej okraja.
6) Počas jazdy v rade treba zachovať vzdialenosť medzi bicyklami minimálne 2 m, a pri zjazdoch – 5
m.
7) Účastníci túry sa pohybujú v kolónach s maximálnym počtom 15 osôb.
8) Vzdialenosť medzi kolónami musí byť minimálne 200 m.
9) Jazda musí prebiehať rovným a pokojným tempom. Nie je dovolené blokovanie cesty, súbežná
jazda a neustála zmena polohy, jazda bez držania kormidla a skladanie nôh z pedálov.
10) Pred každým manévrom na ceste je potrebné sa uistiť, že je možné ho bezpečne vykonať;
manéver musí byť oznámený s predstihom.
11) Počas klesania sa bicykel nesmie príliš rozbiehať, účastníci sa nesmú predbiehať; rýchlosť treba
redukovať brzdením.
12) V prípade, že účastník nebude môcť pokračovať v jazde z dôvodu poruchy alebo z iného dôvodu,
oznámi túto skutočnosť organizátorovi.
13) Všetky prípadné opravy vybavenia alebo situácie, ktoré si vyžadujú zastavenie účastníkov, sa
musia vykonať na mieste poruchy. Oprava nesmie sťažovať prejazd iným účastníkom túry.
Povinnosti účastníkov túry:
1) Dodržiavanie pravidiel túry.
2) Dodržiavanie pokynov vydávaných vedúcim túry, sprievodcom skupiny a poriadkovými službami.
3) Účastník musí mať cyklistický preukaz (v prípade neplnoletých osôb starších ako 10 rokov).
4) Jazda po trase túry v súlade s pravidlami cestnej premávky.
5) Účastník musí mať technicky funkčný bicykel.
6) Účasť v celej túre, od začiatku až do jej oficiálneho ukončenia.
7) Počas túry sa od účastníkov vyžaduje dodržiavať pravidlá spoločenského správania, v súlade s fair
play, nezanechávať na trase túry odpadky a dbať na ochranu životného prostredia.
8) Zakazuje sa:
- prechovávať a používať počas túry sklenené fľaše, nádoby ap. ako aj ostré predmety,
- jazda na bicykli bez držania kormidla aspoň jednou rukou a bez držania nôh na pedáloch,
- vybrzďovať iných účastníkov túry a cestnej premávky,
- bezdôvodne spomaľovať alebo zastavovať,
- prudko meniť smer jazdy,
- pretekať sa s inými účastníkmi túry,
- predbiehať iných účastníkov túry počas klesania, predbiehať ich z ľavej strany,
- vchádzať na chodníky a sťažovať tým pohyb chodcov.
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Záväzky organizátora voči účastníkom túry:
1) Účasť na túre je bezplatná.
2) Účastníci túry dostanú na štarte štartovacie balíčky – reflexné vesty, prilby, svietidlá, reflexné
prvky a mapu trasy s vysvetlivkami.
3) Označenie trasy.
4) Minerálna voda, tyčinka a ovocie.
5) Diplomy pre všetky deti – účastníkov túry.

Spracovávanie osobných údajov a sprístupnenie fotografií tváre:
1) Prevádzkovateľom osobných údajov v súvislosti s túrou bude na základe zákona z 29. augusta
1997 o ochrane osobných údajov – Dz.U. z roku 2002 č. 101, pol. 926 v znení neskorších
predpisov) obec Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
2) Uvádzanie osobných údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na účely registrácie účastníka túry.
Osobám prislúcha právo nahliadnuť do obsahu svojich údajov, opravovať ich a odvolať súhlas
s ich spracúvaním.
3) Organizátor môže spracúvať osobné údaje len v súvislosti s organizáciou túry a v rozsahu
nevyhnutnom na správnu organizáciu podujatia.
4) Všetci účastníci svojím štartom na túre súhlasia s bezplatným zverejnením fotografií svojej tváre
v informáciách o priebehu túry zverejňovaných v médiách a v propagačných materiáloch vrátane
materiálov súvisiacich s realizáciou projektu s názvom „Na bicykli po kultúrnom a prírodnom
dedičstve pohraničia“.

Záverečné ustanovenia:
1) Účasť na túre je dobrovoľná.
2) Každý účastník sa zúčastňuje na túre na vlastnú zodpovednosť, neplnoletí účastníci – na
zodpovednosť opatrovníkov z danej školy počas trvania túry.
3) Účastníci nesú plnú zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných pravidiel počas túry.
4) Organizátor nenesie hmotnú zodpovednosť za veci stratené počas trvania túry a za škody
spáchané účastníkmi.
5) Organizátor nenesie zodpovednosť za nehody spôsobené účastníkmi túry alebo za nehody,
ktorých boli účastníkmi.
6) Organizátori nezabezpečujú výmenu náhradných dielov počas trvania túry.
7) Organizátor nenesie zodpovednosť za škody spáchané účastníkmi iným účastníkom ani tretím
osobám.
8) Za následky porušenia predpisov o cestnej premávke a iných právnych predpisov účastník
zodpovedá osobne.
9) Osoba, ktorá nebude dodržiavať ustanovenia pravidiel, môže byť vylúčená z ďalšej účasti na túre
vedúcim túry alebo sprievodcom skupiny.
10) Organizátor nenesie zodpovednosť za to, že neplnoletý účastník nemá cyklistický preukaz.
11) Organizátor je oprávnený podávať konečný výklad týchto pravidiel. Účasť na túre znamená
oboznámenie sa a súhlas s týmito pravidlami. Neznalosť pravidiel neoslobodzuje účastníkov od
ich uplatňovania.
Prílohy:
1) Vyhlásenie rodiča/opatrovníka dieťaťa
2) Mapa s trasou túry
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