BIKE CAMP 2022 – podmínky a pravidla
Ve spolupráci s Hospůdkou Mokřinka chystáme přípravný BIKE CAMP pro méně zkušené děti,
které se chtějí zúčastnit letošního BAJKU a potřebují si zlepšit své bajkerské dovednosti.
Pro koho je BIKE CAMP určený?
– děti ve věku 5 – 14 let
Na co děti BIKE CAMP připraví?
– pomůže zlepšit jízdní dovednosti
– lepší ovládání horského kola v terénu
– připraví děti na start v závodu
– naučí je základnímu chování bajkerů
– poznají spolupráci ve sportovním kolektivu
Kde se bude BIKE CAMP konat?
Zahájení Bike Campu je v neděli 5.6.2022 ve 14:00 hodin. Sraz účastníků bude v 13:50 na
parkovišti u hřiště TJ Sokol Dolní Lhota, odkud se účastníci spolu s lektory přesunou do terénu.
BIKE CAMP je třídílnou přípravkou
1. díl / Neděle 5.6.2022 14:00 – 16:00 hod. / Zahájení Bike Campu. Základy ovládání horského
kola, zásady horského cyklisty
2. díl / Neděle 12.6.2022 14:00 – 16:00 hod. / Jízda v terénu a příprava na jízdu závodu
3. díl / Neděle 19.6.2022 14:00 – 16:00 hod. / Jízda přes překážky, jízdní dovednosti,
zopakování předchozích lekcí
Pořadatel si vyhrazuje právo posunutí časů jednotlivých dílů přípravky. O této skutečnosti budou
zákonní zástupci informováni včas předem.
Naši zkušení bajkeři naučí děti správně ovládat kolo, naučí je základy bezpečného projetí přes
překážky a základy chování v průběhu závodu na horském kole.
Děti dostanou malé občerstvení a po absolvování campu obdrží něco na památku.
Počet míst je v tomto campu omezený a letos zvládneme připravit maximálně 20 dětí ve věku
5 – 14 let.
BIKE CAMP je zdarma.
Podmínky účasti v Bike Campu:
– zdravotní stav dítěte nesmí bránit tomu, aby mohlo úspěšně absolvovat přípravný Bike Camp
– dítě musí mít správné vybavení – jízdní kolo vhodné do terénu, v perfektním technickém
stavu. Doporučujeme kolo vybavit hrubším terénním vzorkem.
– chrániče kolen a loktů (doporučujeme pro méně zkušené děti ve věku 5 – 10 let)
– ochranná přilba – všichni bez výjimek
– přítomnost zákonného zástupce dítěte pro děti do 10 let
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Podmínky zapsání účastníka do Bike Campu:
– On-line registrace na webových stránkách www.dlbajk.cz/bike-camp
– Souhlas s podmínkami na účasti v Bike Campu (tento souhlas bude součástí on-line
registrace)
– Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR (tento souhlas bude součástí on-line
registrace)
– Zaplacení vratné zálohy ve výši 200 Kč/účastníka na účet 123 – 505 616 0217 / 0100
– Odevzdání vyplněného a podepsaného originálu Souhlasu zákonného zástupce s účastí na
cyklistické přípravce s názvem Bike Camp a v den zahájení přípravky – 5.6.2022. Tento formulář
si stáhněte z našeho webu z následujícího odkazu: SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.
Bike Camp je zdarma, ale účast je podmíněna odesláním závazné přihlášky a zaplacením vratné
kauce ve výši 200 Kč/účastníka. Tato vratná kauce slouží pouze jako pojistka, že to se zápisem
dítěte do Bike Campu myslíte vážně, a že nenastane situace, kdy bude dítě přihlášeno a bez
předchozího písemného odhlášení nenastoupí a zabere tak místo těm, kteří budou mít zájem a
díky omezené kapacitě se do Campu nedostanou.
V případě, že se zaregistrujete, zaplatíte kauci a na Bike Camp se nedostavíte, kauce Vám
nebude vrácena a propadne ve prospěch závodu Dolnolhotský Bajk.
Svou účast můžete kdykoliv zrušit e-mailem na info@dlbajk.cz, nebo telefonicky na čísle 777
463 503 nejpozději však 1 týden před začátkem Bike Campu, tedy nejpozději 31.5.2022.
Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že
během přípravky bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který může být zveřejněn
pro účely prezentace přípravky nebo závodu Dolnolhotský Bajk. Dále dává souhlas na dobu
časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného
v souvislosti s přípravkou, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním
svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.
Registrace bude zahájena 1.3.2022 a termín pro podání závazných přihlášek je do 30.4.2022,
nebo do naplnění kapacity počtu 20 dětí (podle toho, co nastane dříve).
O těchto skutečnostech budeme informovat na našem webu https://dlbajk.cz/bike-camp/.

