
                                Осінній велопробіг для всієї родини 

– це сучасна форма активного відпочинку для мешканців Вроцлава. 

                                              I. МЕТА  

1. Інтеграція всіх мешканців міста. 

2. Просування туристичної привабливості Вроцлава. 

3. Приваблива форма проведення вільного часу. 

                                        II. ОРГАНІЗАТОР 

Stowarzyszenie Wroclove Sport , ul.Szparagowa 3/1,  

52- 311Wrocław,rower@wrocloveport.pl 

                                       III.ДАТА І МІСЦЕ 

1. Осінній велопробіг відбудеться 15 жовтня 2022 року на території Вроцлава 

та проходитиме через пункти, що відмічені на доступній для учасників карті. 

2. Старт: 10:00 год., Водонапірна вежа, вул. На Ґроблі. 

3. Фініш: Центр Одра, вул. Мазовєцка. 

                                           IV. УЧАСТЬ 

1. В Осінньому велопробігу можуть взяти участь всі охочі повнолітні люди, 

незалежно від віку, та діти віком від 10 років під наглядом батьків/законних 

опікунів. 

2. Участь в Осінньому велопробігу 2022 безкоштовна. 

     3.На фініші медалі будуть вручені учасникам, які правильно зареєструвалися за 

адресою: rower@wroclovesport.pl та подолали маршрут протягом 3 годин. Максимум 

до 13:00 год. 

4. Кожен учасник зобов’язаний дотримуватись правил дорожнього руху. 

5. На маршруті не допускається некоректна поведінка – засмічення пунктів, 

нанесення шкоди, крадіжки тощо. Під час проведення заходу забороняється 

висловлювати образливі гасла або релігійні чи політичні погляди. 

                           V.НАДАННЯ ЗГОДИ 

1. Реєстрація на велопробіг за електронною адресою: rower@wroclovesport.pl є 

підтвердженням ознайомлення учасників з цими правилами, а участь у 

велопробігу є рівнозначною зобов’язанню їх дотримуватися. Правила будуть 

опубліковані на сайті: www.wroclovesport.pl 

Участь у велопробігу означає надання згоди на опрацювання даних щодо 

зображення та використання зображення учасників організатором Осіннього 

велопробігу, зокрема, розміщення фотографій на телебаченні, радіо, в Інтернеті та у 

друкованому вигляді. 

                                      VI. СТРАХУВАННЯ 

1. Організатор не застраховує учасників. 
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2. Учасник ВЕЛОПРОБІГУ бере участь лише на власний ризик і несе пов'язаний з 

цим ризик, усвідомлюючи, що участь пов'язана з фізичними зусиллями та 

тягне за собою природні ризики і ризик нещасних випадків, можливість 

отримання тілесних та фізичних ушкоджень (включаючи смерть), а також 

майнових збитків та втрат. 

                         VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Організатор залишає за собою право змінити дату та скасувати Осінній 

велопробіг у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин. 

2. Детальна інформація про Осінній велопробіг буде розміщена на сайті 

www.wroclovesport.pl та на фейсбуці Wroclove Bike Sport, а також її можна 

буде отримати електронною поштою або за телефоном: 

rower@wroclovesport.pl, тел. 533 066 257.  
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